PRITARTA
Ukmergės rajono savivaldybės
Tarybos 2019 m. kovo
d.
sprendimu Nr.
UKMERGĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS
2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I SKYRIUS
ORGANIZACINĖ VEIKLA
1. Direktorius – Darius Danielius, vadybinis stažas – 5 metai.
2. Įstaigos vidaus administravimas.
Tarnybos veikla administruojama vadovaujantis tarnybos nuostatais, direktoriaus
pareigybės aprašymu, darbo tvarkos taisyklėmis, metiniu veiklos planu ir kitais Tarnybos veiklą
reglamentuojančiais dokumentais.
3. Iniciatyvos ir dalyvavimas projektuose.
Toliau buvo tęsiamas projekto „Socialinis emocinis ugdymas mokykloje“
įgyvendinimas. 2018 m. balandžio mėn. VŠĮ „Lions Quest“ Lietuvoje organizavo „Tulpių dieną“.
Tarnyba projekto partnerio teisėmis koordinavo šią akciją Ukmergėje. Jos metu buvo surinkta 300
Eur, kurie panaudoti Ukmergės „Šilo“ progimnazijos ir Ukmergės rajono Siesikų gimnazijos
mokinių mokomųjų priemonių, skirtų socialinio emocinio ugdymo, įsigijimui.
Tarnyba organizavo Socialinio ir emocinio ugdymo mokymus ugdymo įstaigų
bendruomenėms. Mokymai organizuoti „Šilo“ progimnazijoje ir Senamiesčio pagrindinėje
mokykloje. 2019 m. toliau bus tęsiami mokymai Pabaisko ir Dukstynos pagrindinių mokyklų ir
Pašilės progimnazijos bendruomenei.
Partnerio teisėmis, kartu su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru, Tarnyba
įgyvendina projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ (Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001).
Projekto metu bus finansuojamos individualios ir grupinės konsultacijos, mokymai Ukmergės
rajono Želvos, Siesikų, Taujėnų gimnazijų, „Šilo“ progimnazijos, Pabaisko ir Senamiesčio
pagrindinių mokyklų bendruomenėms: mokiniams, pedagogams, tėvams.
Sėkmingai įgyvendintos vaikų užimtumo vasaros atostogų metu veiklos, finansuotos
Švietimo mainų paramos fondo, Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto ir kitomis lėšomis.
Tarnyba Švietimo mainų paramos fondui (projektas TAPK) pateikė paraišką Veprių vaikų vasaros
stovyklos įgyvendinamų programų finansavimui gauti. Fondas mokinių užimtumui Veprių
stovykloje skyrė 12654,00 Eur. Iš savivaldybės biudžeto skirtas 4950,00 Eur finansavimas.
Turininga veikla stacionarioje stovykloje 2018 m. užimti 300 Ukmergės rajono vaikai.
Tarnyba užtikrino kvalifikacijos tobulinimo renginių, įgyvendinant projektą
„Veiksmingas gamtamokslinis ugdymas „be sienų", organizavimą. Projektas finansuojamo ES
lėšomis.
Už rajono savivaldybės biudžeto lėšas įsigyta Robotikos klasės įranga. Tarnyba
pateikė 3 programas Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programų konkursui. Programos
akredituotos, jų įgyvendinimui skirtas ES finansavimas. Robotikos programos pradėtos įgyvendinti
2019 m. sausio mėnesį Ukmergės Senamiesčio pagrindinėje mokykloje.
Kartu su Švietimo ir sporto skyriaus specialistais parengta 200 val. programa
„Vadybinių gebėjimų stiprinimas“. Programa bus įgyvendinama per 2 metus. Ji skirta esamiems ir
būsimiems ugdymo įstaigų vadovams.
4. Bendradarbiavimas.
2018 m. toliau buvo tęsiamas bendradarbiavimas su VŠĮ „Lions Quest“ Lietuva dėl
socialinio emocinio ugdymo diegimo Ukmergės rajono ugdymo įstaigose. Rajono savivaldybės
skirtos lėšos užtikrino veiklų tęstinumą.

2
Tarnyba bendradarbiauja su Ukmergės rajono ugdymo įstaigomis, rajono savivaldybės
administracija, Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centru, Ukmergės kultūros centru,
Kraštotyros muziejumi, šalies švietimo pagalbą teikiančiomis institucijomis, Specialiosios
pedagogikos ir psichologijos centru, Ugdymo plėtotės centru, Nacionaline mokyklų vertinimo
agentūra.
Tarnyba teikė pagalbą įstaigoms, organizacijoms, privatiems asmenims rengiant ir
įgyvendinant kvalifikacijos tobulinimo, Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programas (suteikta
pagalba NVŠ teikėjams programų registravimo KTPR registre klausimais).
2018 m. Tarnybai buvo perduotas mokyklinis autobusas. Jis skirtas Ukmergės rajono
mokinių nuvežimui į rajoninius ir respublikinius konkursus, olimpiadas, sportines varžybas.
Rezervinis autobusas naudojamas ir mokytojų pavėžėjimui į kvalifikacijos tobulinimo, edukacinius
renginius.
5. Numatomi planai ir prognozės.
Pagrindinis 2019 m. iššūkis – akreditacija. Tarnybos tikslas – gauti akreditaciją 5
metams ir parengti įstaigos strategiją 2019-2022 m.
Tarnyba sieks toliau aktyvinti mokytojų ir mokyklų vadovų veiklą, didinti gerosios
patirties sklaidos formų įvairovę, efektyvinti psichologinės ir specialiosios pagalbos teikimą rajono
mokiniams, mokytojams, mokyklų vadovams.
II SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS PRISTATYMAS IR RODIKLIAI
6. Trumpas tarnybos pristatymas.
6.1. Rekvizitai: Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba – savivaldybės biudžetinė
įstaiga, adresas: Klaipėdos g. 17, Ukmergė, LT-20131, tel.: 8-340-53509; el. paštas: rastine@usc.lt,
interneto tinklapis: http://www.usc.lt.
6.2. Personalas.
2018 m. Ukmergės švietimo pagalbos tarnyboje buvo 18,5 etatų, iš jų 3,75 etatai
Veprių stovykloje. Tarnybos darbuotojai tobulino kvalifikaciją dalyvaudami Švietimo ir mokslo
ministerijos, Ugdymo plėtotės centro, Švietimo mainų paramos fondo ir kitų institucijų
organizuojamuose seminaruose, konferencijose, metodinėse dienose.
6.3. Valdomas turtas.
Švietimo pagalbos tarnybos balanse ilgalaikio materialaus turto vertė yra 1291795
Eur, tai yra: administracinės patalpos Klaipėdos g. 17 (bendras plotas 540 kv. m.), vasaros poilsio
namelis Šventojoje, Kopų g. 58 (bendras plotas 52 kv. m.), Veprių stovykla Ukmergės r. Slabados
k. (bendras plotas 1412, 82 kv. m.). Bendra pastatų vertė 938517 Eur. Tarnybos kompiuterinės ir
organizacinės technikos vertė 35153 Eur. Baldų vertė 3497 Eur. Kitų statinių vertė 1172 Eur.
Transporto priemonės 32267 Eur. Kitų mašinų ir įrenginių balansinė vertė 17474 Eur. Kitas
materialus turtas – 5698 Eur., nebaigta statyba – 175714 Eur.
Ilgalaikis nematerialus turtas – 7168 Eur. Tai sudaro „Programinė įranga ir jos
licencijos“ – 5650 Eur., „Kitas nematerialus turtas“ – 2626 Eur.
Švietimo pagalbos tarnybos nebalansinėje sąskaitoje turimo valstybės ilgalaikio
materialaus turto/panauda/vertė – 19558Eur., ilgalaikio nematerialaus turto/panauda/vertė – 1678
Eur., valstybės trumpalaikio turto/panauda/vertė – 7640 Eur.
6.4. Veiklos rodikliai.
2018 m. Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba siekė įgyvendinti šiuos uždavinius:
ugdyti pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų, ugdymo įstaigų vadovų bendrąsias, profesines ir
dalykines kompetencijas, teikti visapusišką specialiąją pedagoginę psichologinę ir socialinę
pedagoginę pagalbą ugdymo įstaigų ugdytiniams, jų tėvams/globėjams, pedagogams, pagalbos
mokiniui specialistams, vadovams, ugdyti mokinių dalykinius, pažintinius, informacinius,
meninius, kūrybinius, socialinius, ugdymo karjerai įgūdžius bei gebėjimus.
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Rajono ugdymo įstaigų vadovų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų,
bibliotekininkų kvalifikacijos tobulinimas iš esmės vyko kryptingai, atsižvelgiant į rajono švietimo
įstaigų ir jų darbuotojų individualius poreikius, įstaigų finansines galimybes. Kvalifikaciją tobulino
per 95 proc. pedagogų, mokyklų bibliotekininkų. Tam tikslui buvo naudojamos mokinio krepšelio,
savivaldybės biudžeto, ES ir kt. lėšos. 2018 m. siekiant skatinti pedagogų bendradarbiavimą ir
gerąją švietimo įstaigų bei pedagogų patirties sklaidą, organizuoti 85 kvalifikacijos tobulinimo(si) ir
metodiniai renginiai, kuriuose patirtimi dalijosi per 100 Ukmergės ir kitų savivaldybių pedagogų
(vyr. mokytojai, mokytojų metodininkai, mokytojai ekspertai, švietimo įstaigų vadovai bei pagalbos
mokiniui specialistai).
2017/2018 metais Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos surengti kvalifikacijos tobulinimo
renginiai
1 lentelė
2017 m.
2018 m.
Forma
Skaičius
Dalyviai
Skaičius
Dalyviai
Seminarai
46
1311
56
1502
Kursai
5
39
7
45
Paskaitos
9
241
15
301
Kiti renginiai
32
828
42
905
92
2419
Iš viso:
120
2753
2018 m. Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba suorganizavo 45 dalykinius,
pažintinius renginius ir konkursus Ukmergės rajono mokiniams ir ikimokyklinių įstaigų
ugdytiniams. Mokslo metų pabaigoje suorganizuota padėkos šventė konkursų ir olimpiadų
prizininkams bei juos paruošusiems mokytojams.
2018 m. Ukmergės švietimo pagalbos tarnyboje buvo atlikti 167 kompleksiniai
pedagoginiai psichologiniai vaikų vertinimai. Specialistų komanda ugdymo įstaigose lankėsi pagal
poreikį (pagalba ugdymo įstaigoms teikta 45 kartus). Surengti tėvystės mokymai „Efektyvi tėvystė“
(Siesikų seniūnijoje ir Švietimo pagalbos tarnyboje), toliau buvo tęsiami „Savitarpio paramos
grupės“ užsiėmimai mokiniams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų, nelankantiems mokyklos ir
kt. Tarnyboje organizuoti užsiėmimai vaikams turintiems sunkių ir labai sunkių ugdymosi poreikių.
2018 m. Veprių stovyklos užimtumas dienomis – 174, pasirašytos 54 (2017 m. – 40)
paslaugų sutartys. Paslaugomis pasinaudojo iš viso 1944 (2017 m. – 1699) asmenys, iš jų 1094
vaikai ir 850 suaugusieji. Sumažėjo stovyklos užimtumas dienomis lyginant su 2017 m. Praeitą
sezoną buvo suteikta tik apgyvendinimo paslauga (darbininkų grupei), dėl ko ir buvo padidėjęs
užimtumas dienomis. Sumažėjo maitinimo paslaugų vertė (Eur). Tai lėmė dviejų paslaugų gavėjų
(savivaldybės biudžetinių įstaigų) tiesioginį maitinimo paslaugos užsakymą, vykdant savo
projektus. Visi kiti rodikliai didėjo. Rėmėjų, ūkininkų pagalbos dėka, apsirūpinta malkomis
laužams, kaladėmis sėdėjimui prie laužo, gėlėmis aplinkos apželdinimui. Atlikti laiptų prie
pagrindinio pastato remonto darbai, kasmetinio patalpų remonto, dažymo, atnaujinimo darbai prieš
sezoną ir sezono metu. Veprių stovyklos teikiamų patalpų nuomos rodikliai pateikti 2 lentelėje.

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Rodiklių pavadinimas
Sudarytos paslaugų sutartys
Suteiktos paslaugos
Stovyklavietės užimtumas
Suteiktų paslaugų vertė

Mato
vnt.

2017 m.

2018 m.

Vnt.
Vnt.
dienos
Eur

40
45
191
19566,00

51
55
174
21585,71

2 lentelė
Palyginamieji rodikliai
2018 m. su 2017 m.
±
+11
+10
-17
+2019,71

4
5.

6.

Paslauga pasinaudojo iš viso
skaičius
iš jų vaikai skaičius
suaugę skaičius
Maitinimo paslaugos vertė
Eur

1699
902
797
36585,00

7. Vidaus ir išorės problemos.
Neaptverta tarnybos pastato teritorija,

1944
1094
850
35429,67

+245
+191
+53
-1155,33

neįrengta teritorijos lietaus nuotekų

kanalizacija.
Neatlikta tarnybai priklausančio poilsio namelio, esančio Palangoje, teisinė
registracija. Registracijai reikalingi dokumentai nusiųsti teisininkams, laukiamas atsakymas.
Įstaiga turi tris automobilius: FORD FOCUS (5 vietų.), IVECO DAILY
(20 vietų), NISSAN PRIMASTAR (8 vietų). Automobiliai naudojami rajono mokinių nuvežimui į
rajoninius ir respublikinius konkursus, olimpiadas, sportines varžybas, mokytojų – į kvalifikacijos
tobulinimo, edukacinius renginius. Automobilis FORD FOCUS naudojamas mobilios komandos
nuvykimui į rajono ugdymo įstaigas. Yra poreikis padidinti Tarnybos etatų skaičių iki 19, įsteigiant
papildomai 0,5 vairuotojo etato.

Direktorius

PRITARTA
Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos
tarybos 2019 m. vasario 5 d. nutarimu
(protokolo Nr. 3.)

Darius Danielius

Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos
2018 metų veiklos ataskaitos
1priedas
UKMERGĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS
FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2018 M.
Finansavimo šaltiniai
Švietimo pagalbos
organizavimas, Savivaldybės
biudžeto lėšos (SB)

Lėšos (Eurais)
Skirta – 279500
Panaudota – 279500

Neformalaus vaikų ir jaunimo
švietimas, organizuojant
užklasinę veiklą Vepriuose,
Savivaldybės biudžeto lėšos
(SB)
Neformalaus vaikų ir jaunimo
švietimas, organizuojant
užklasinę veiklą Vepriuose,
lėšos už mokamas paslaugas SP

Skirta – 39200
Panaudota – 39200

Švietimo pagalbos
organizavimas, lėšos už
mokamas paslaugas SP

Fizinių, juridinių asmenų lėšos

MK lėšos
Mokinių pavėžėjimas
Mokymosi visą gyvenimą
programa SB lėšos
Informacinių ir komunikacinių
technologijų diegimas
Socialinės gerovės programa

Skirta – 49800
Panaudota – 46207
Likutis banko
sąskaitoje 2018-12-31
– 15251 (3932 Tėvų
lėšos; 11319 už
suteiktas paslaugas)
Skirta – 6500
Panaudota – 5342
Likutis banko
sąskaitoje 2018-12-31
– 205 (Tarnybos lėšos)
Šventosios banko
sąskaita - 3191
Gauta – 62( 2%)
Iš juridinių asmenų 600
Panaudota – 930
Likutis 2018 metų
pabaigoje 71,26 Eur.
Skirta – 76300
Panaudota – 76300
Skirta- 2900
Panaudota – 2822
Skirta – 6400
Panaudota – 5661
Nepanaudota – 739
Skirta – 10000
Panaudota – 10000
Skirta – 2000
Panaudota – 2000

Lėšų panaudojimas (Eurais)
Darbo užmokesčiui – 73980
Socialinio draudimo
įmokoms
–
23050
Komunalinės paslaugos – 4936
Įstaigos išlaikymui – 14234
Nebaigta statyba – 163300
Darbo užmokesčiui – 24700
Socialinio draudimo įmokoms – 7595
Komunalinės paslaugos – 6000
Įstaigos išlaikymui – 905
Darbo užmokesčiui – 3191
Socialinio draudimo įmokoms – 1092
Mitybos išlaidos - 21767
Komunalinės paslaugos – 7157
Transporto išlaikymas – 1528
Įstaigos išlaikymui – 11472
Darbo užmokesčiui – 791
Socialinio draudimo įmokoms – 359
Komunalinės paslaugos – 274
Transporto išlaikymas – 2442
Įstaigos išlaikymui – 1476
VšĮ LIONS QUEST LIETUVA – 300
(Tulpių diena Ukmergėje)
Už seminarus – 600
Įstaigos išlaikymui – 30
Darbo užmokesčiui – 58615
Socialinio draudimo įmokoms – 17685
Ukmergės technologijų ir verslo
mokyklos mokinių pavėžėjimo išlaidų
kompensavimas.
Suaugusiųjų
švietimo
programa,
gebėjimų ir žinių gilinimo užsiėmimų
organizavimas.
Nupirkta įranga robotikos klasei.
Mokymai ugdymo įstaigų atstovams,
atsakingiems už socialinė emocinį
ugdymą.
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Olimpiada
Europos sąjungos lėšos

Europos sąjungos projektas
„Saugios aplinkos mokykloje
kūrimas II“
Savivaldybės projektas

Skirta – 7600
Panaudota – 7600

Ukmergės rajono mokyklų mokinių
konkursų olimpiadų organizavimo
išlaidoms padengti.
Skirta 2018 m. – 7036 Projekto „Veiksmingas gamtamokslinis
Panaudota – 6957
ugdymas „be sienų“ (projekto kodas
Likutis – 79, paliktas – 09.2.1-ESFA-K-728-01-0044) veiklų
79
įgyvendinimui
Skirta – 25995
Lėšos skirtos psichologiniam
Likutis banke 2018-12- konsultavimui ir seminarų
31 – 25995
organizavimui mokyklų
bendruomenėms.
Skirta – 2000
Socialinio ir emocinio ugdymo
Panaudota – 2000
plėtojimas Ukmergės rajono mokyklose
DARBO UŽMOKESTIS

Administracijos darbuotojai
Pagalbos mokiniui
Buhalterės, rašinės
specialistai
Direktorius
vedėja
Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba
Vidutinis
Vidutinis
Vidutinis
darbo
darbo
darbo
Skaičius
Skaičius
Skaičius
užmokestis,
užmokestis,
užmokestis,
Eur
Eur
Eur
1
1205,68
3
661,79
6
778,11
Veprių stovykla

Kiti darbuotojai

Skaičius

Vidutinis
darbo
užmokestis

5

626,84

5

517,40

