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PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS
DIREKTORIAUS
2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
(2019 m. sausio 1 d. – 2020 m. sausio 1 d.)
1. BENDROS ŽINIOS APIE TARNYBĄ.
1.1. Tarnybos pavadinimas, adresas, telefonas, el. paštas, interneto svetainės adresas:
Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba), Sodų g. 21, 39151
Pasvalys, tel. (8 451) 34 284; el. paštas spt.pasvalys@gmail.com, interneto svetainė
http://ppt.pasvalys.lt/
1.2. Tarnybos vadovė – Direktorė Andromeda Baršauskienė, pareigas eina nuo 2011 m. liepos
13 d.
1.3. Specialistai: dirba 1 vyr. logopedė, 1 specialioji pedagogė metodininkė, 1 trečios
kategorijos psichologė, 2 antros kategorijos psichologės, 1 ketvirtos kategorijos psichologė, 1
socialinė pedagogė, 2 metodininkės ir 1 skyriaus vedėja.
1.4. Darbuotojų etatų sąrašas 2019 m. gruodžio 31 d.
Eil.
Pareigos
Etatas
Finansavimo lėšų šaltinis
Nr.
1.
Direktorius
1
4 etatai mokinio krepšelio lėšos,
2.
Specialusis pedagogas
1
3 etatai iš Savivaldybės biudžeto
3.
Logopedas
1
4.
Socialinis pedagogas
1
5.
Psichologas
3
6.
Administratorius
1
7.
Buhalteris
0,75 5,25 etatai iš Savivaldybės biudžeto lėšos
8.
Valytojas
0,5
9.
Skyriaus vedėjas
1
10.
Metodininkas
2
Iš viso: 12,25
2. TARNYBOS VEIKLA IR REZULTATAI.
2.1. Ataskaitinių metų Tarnybos veiklos programos tikslai, uždaviniai ir jų įgyvendinimas.
Ryškiausi pasiekimai, tradicijos.
Tikslas – užtikrinti švietimo pagalbos teikimą Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje
gyvenantiems vaikams ir mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams), švietimo įstaigoms, jų
vadovams, pavaduotojams ugdymui, mokytojams, švietimo pagalbą teikiantiems specialistams –
įgyvendintas.
Pedagoginis psichologinis skyrius:
Pedagoginio psichologinio skyriaus tikslas, tęsiant strateginių tikslų įgyvendinimą, išliko tas
pats, pagrindinis − didinti švietimo pagalbos veiksmingumą šeimai ir vaikams, turintiems specialiųjų
ugdymosi poreikių ir psichologinių problemų.
Siekis – tęsti pradėtas vykdyti kokybiškas paslaugas vaikui, mokytojui, šeimai.
Prioritetai:
1. Kompleksinės pagalbos ikimokyklinio ugdymo įstaigoms teikimas;
2. Smurto, patyčių, savižudybių prevencija.
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Uždaviniai:
1. Vykdyti kompleksinės pagalbos ikimokyklinio ugdymo įstaigoms programą „Spalvota
vaikystė“ ir teikti kitas švietimo paslaugas.
2. Plėtoti prevencinę ir visuomenės švietimo veiklą, stiprinant bendradarbiavimą su
institucijomis, besirūpinančiomis vaiko gerove.
3. Tėvų švietimas, vykdant Pozityvios tėvystės ir kitus mokymus.
2019 m. sumažėjo psichologų darbo pajėgumai (viena psichologė susirgo, kita – išėjo vaiko
auginimo atostogų). Nuspręsta visą dėmesį skirti pagrindinei veiklai – vaikų / mokinių pedagoginiam
psichologiniam vertinimui.
Tikslas − kompleksinės pagalbos ikimokyklinio ugdymo įstaigoms teikimas pagal programą
„Spalvota vaikystė“ įgyvendintas iš dalies. Programą pavyko įgyvendinti tik vienoje įstaigoje. 2019
m. spalio–gruodžio mėn. kompleksinė pagalba suteikta Pumpėnų gimnazijai. Socialinio pedagogo ir
psichologo grupiniuose užsiėmimuose (6 kartai) dalyvavo 17 priešmokyklinio ir ikimokyklinio
amžiaus vaikų, specialiojo pedagogo ir logopedo paskaitą išklausė 12 pedagogų, individualių
psichologo konsultacijų suteikta 4 asmenims.
Pastebime, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigoms teikiama kompleksinė pagalba yra
veiksminga, nes apima visus bendruomenės narius – vaikus, tėvus, pedagogus, kitus įstaigos
darbuotojus.
Plėtojant prevencinę, edukacinę, švietėjišką veiklą, suorganizuotos 33 skirtingos veiklos,
kuriose dalyvavo 628 vaikai / mokiniai. Džiaugiamės Tarnybos socialinės pedagogės indėliu į
prevencinių renginių iniciavimą, organizavimą, gebėjimą įtraukti vaikus / mokinius į šias veiklas
ugdymo įstaigose. Išskirtinės veiklos, kurias norisi paminėti būtų šios: prevenciniai užsiėmimai
Pasvalio rajono švietimo įstaigų 5−9 klasių mokiniams „Visi skirtingi, visi lygūs“, skirti paminėti
Sąmoningumo didinimo mėnesiui BE PATYČIŲ; prevenciniai užsėmimai „Klasės socialinioemocinio mikroklimato gerinimas“; tradiciniu jau tapęs Pasvalio rajono socialinių pedagogių
metodinio būrelio renginys „Draugo diena“; ikimokyklinukams skirtos edukacinės ir prevencinės
veiklos „Mano nuotaika “, „Visi darbai yra reikalingi“.
Buvo organizuoti 5 psichologo grupiniai užsiėmimai vaikams, kuriuose dalyvavao 52 vaikai.
Taip pat 16 psichologo prevencinių arba praktinių užsiėmimų paaugliams (203 dalyviai).
Savižudybių prevencijos linkme buvo dirbama skaitant paskaitas ir diskutuojant rajono
bendruomenėse (Rinkūnų, Pumpėnų), taip pat suteikiant informaciją pedagogams ir tėvams
susirinkimų metu. Iš viso apie 70 dalyvių turėjo galimybę išklausyti paskaitą „Kaip atpažinti žmogų,
galvojantį apie savižudybę ir kaip išgyventi netektį“, buvo dalijami lankstinukai.
Dėmesys skirtas ir tėvams / globėjams, vedant Pozityvios tėvystės mokymus pagal STEP
programą. Vestos 5 tėvystės įgūdžių ugdymo grupės tėvams pagal STEP 0-5, 6-12, 12-17 metų
vaikams (dalyvavo 55 tėvai). Taip pat jau antrus metus bandyta organizuoti Emocinės paramos grupė
tėvams, auginantiems neįgalius vaikus. Grupiniai užsiėmimai vyko 2019 m. vasario, kovo, balandžio
ir gegužės mėn., buvo 4 kartai, dalyvavo 5 tėvai.
Vykdytos ir kitos veiklos vertinant vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius, konsultuojant
tėvus, vaikus ir mokytojus, vykdant švietimą, leidžia teigti, kad uždaviniai įgyvendinti.
Statistiniai duomenys pagal veiklos sritis:
VERTINIMAS
2019 m.
2018 m.
2017 m.
Pirminis vaiko pedagoginis vertinimas
138
48
54
Pakartotinis vaiko pedagoginis vertinimas
96
123
132
Pirminis vaiko logopedinis vertinimas
140
46
45
Pakartotinis vaiko logopedinis vertinimas
92
125
132
Psichologinis įvertinimas
227
168
185
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KONSULTAVIMAS
Individualus psichologinis konsultavimas
Konsultuoti asmenys
Grupinis psichologinis konsultavimas
Konsultuoti asmenys
Specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo ir logopedo
konsultacijos
Konsultuoti asmenys (pedagogai, specialistai,
tėvai/globėjai)
ŠVIETIMAS
Specialistų vesti seminarai, kursai
Paskaitos, pranešimai tėvams, mokytojams ir
specialistams, kitiems asmenims
Prevencinės paskaitos, pranešimai, grupiniai
užsiėmimai mokiniams, vaikams
Straipsniai spaudoje, internetiniuose portaluose
Rekomendacijos, lankstinukai

2019 m.
474
166
12
134
169

2018 m.
859
261
57
442
152

2017 m.
941
349
35
431
172

127

139

170

2019 m.
3
27

2018 m.
14
35

2017 m.
2
33

33

40

65

7
5

15
10

12
11

Analizuojant trejų metų duomenis matyti, kad vertinamų vaikų skaičius kasmet vis kinta. 2019
m. pirminių vaiko pedagoginių ir logopedinių vertinimų skaičius padidėjo, nes didesnis dėmesys buvo
skiriamas ikimokyklinio amžiaus vaikų įvertinimui ir specialiųjų ugdymo(si) poreikių nustatymui.
2019 m. dėl psichologų stygiaus sumažėjo ir konsultacijų, ir besikreipiančių asmenų skaičius.
Tęsiasi psichologių bendradarbiavimu su VšĮ Psichologinės sveikatos centru. Nuo 2017 m.
rudens Tarnybos psichologės dalyvauja projekte „Iš kantrybės neišvedama. Iš kantrybės išeinama“.
Jos žurnalo „Tavo vaikas“ internetiniame portale atsako į tėvų klausimus, rašydamos straipsnius
įvairiomis su vaikų auklėjimu susijusiomis temomis. 2019 m. buvo publikuoti 7 straipsniai.
KITA VEIKLA
Specialioji pedagoginė pagalba (individualios
specialiosios ir logopedinės pratybos)
Vaikų skaičius gavęs pagalbą pratybų metu
Dalyvavimas metodinių būrelio veiklose (psichologų,
socialinių pedagogų, specialiųjų pedagogų ir
logopedų)
Edukacinių renginių, švenčių organizavimas ir
vedimas
Dalyvavimas įvairių komisijų veikloje
Dalyvavimas konferencijose ir skaityti pranešimai

2019 m.
162

2018 m.
142

2017 m.
208

17
10

11
12

11
15

3

4

4

7
5/1

6
3/3

15
5/10

Tarnybos specialistai vykdo ir kitas veiklas. Jų skaitinė išraiška pateikta lentelėje.
Pasidžiaugti norisi profesionalia specialistų komanda, nes pusė specialistų turi metodininko
kvalifikacinę kategoriją, kurią apsigynė Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre, 2
specialistai turi vyresniojo pedagogo kvalifikacinę kategoriją.
Suaugusiųjų švietimo skyrius kasmet įsivertina veiklą. Vadovaudamasis įsivertinimo ir
kolegialaus bendradarbiavimo išvadomis, grįžtamojo ryšio analizavimu, tyrimais ir išsikeltais
tikslais, uždaviniais, numatytais prioritetais, planuoja ir įgyvendina mokytojų, nepedagoginių
darbuotojų ir kitų suaugusiųjų neformalųjį švietimą.
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2019 metų rugsėjo 10 d. vyko Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos
Suaugusiųjų švietimo skyriaus 2016–2018 metų veiklos išorinis vertinimas. Vertinta: I veiklos srities
„Mokymosi aplinkos“ dalys: „Internetas“, „Seminarai, kursai, paskaitos ir kiti renginiai“, „Gerosios
patirties sklaida ir edukacinės patirties bankas“, „Konsultavimas“; „Projektinė veikla ir partnerystės
tinklai“; II veiklos srities „Vadyba ir administravimas“ dalys: „Vadovavimas, personalo vadyba ir
įvaizdžio kūrimas“, „Planavimas ir administravimas“, „Mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių
specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginių vadyba“.
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr.
V-1422 ,,Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos
tobulinimą, veiklos akreditacijos“ Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba
akredituota 5 (penkeriems) metams.
Išorės vertintojų išvados:
1. Stipriosios Institucijos veiklos pusės:
1.1. Kompetentinga, kūrybiška, atsakingai dirbanti Tarnybos Suaugusiųjų švietimo skyriaus
komanda, įgyvendinti pasidalytosios lyderystės idėjas;
1.2. Nuoseklus, kryptingas, į pedagogų bendruomenės narių poreikius ir silpnųjų ugdymo
sričių tobulinimą nukreiptas kvalifikacijos tobulinimo renginių planavimas ir organizavimas;
1.3. Kryptinga ir tikslinga metodinė veikla, susitarimais grįsta gerosios patirties sklaida,
orientuotas į pamokos kokybę, mokytojo lyderystės veiksmingumą mokinių ir mokyklos pažangai.
2. Institucijos veiklos tobulinimo galimybės:
2.1. Derinant su steigėju ieškoti galimybių IKT priemonių, biuro technikos atnaujinimui;
2.2. Plačiau viešinti įstaigos vykdomą veiklą;
2.3. Plėtoti mokytojų, socialinių partnerių savanorystę inicijuojant, rengiant, vykdant
tarptautinius projektus.
2019 metais Suaugusiųjų švietimo skyriaus tikslas buvo ugdymo kokybės gerinimas stiprinant
mokytojų profesionalumą. Uždavinys – kryptingas ir tikslingas mokytojų profesinis augi(ni)mas(is)
ne tik atliepiant mokytojų kvalifikacijos tobulinimo(si) poreikius, bet ir atsižvelgiant į problemines
ugdymo sritis rajono mokyklose, į mokinių pasiekimų ir pažangos rezultatus, nacionalinius
kvalifikacijos tobulinimo prioritetus. 2019 metais parengta 70 kvalifikacijos tobulinimo programų, iš
jų šešios 18 ir daugiau akademinių valandų. Mokytojų profesinis augi(ni)mas(is) buvo orientuotas į
dalykinių kompetencijų tobulinimą, ypatingų poreikių turinčių vaikų/mokinių ugdymo problematiką,
socialinių emocinių kompetencijų ugdymą lavinant mokytojų, mokinių ir tėvų emocinį intelektą,
fizinį vaikų/mokinių ugdymą gerinant jų sveikatą, kolegialų bendradarbiavimą mokinių asmeninės
ūgties sėkmei, savivaldaus mokymosi kompetencijų ugdymui. Šių sričių stiprinimui buvo parengti 6
lokaliniai projektai. Organizuoti 134 renginiai pedagoginiams darbuotojams. Iš jų 78 kvalifikacijos
tobulinimo renginiai (seminarai, paskaitos, kursai, konferencijos ir kt.), 56 metodinių būrelių
užsiėmimai, juose dalyvavo 2560 pedagoginių darbuotojų.
650 dalyvių teiktos 154 konsultacijos įvairiais pedagoginės veiklos organizavimo, metodų
taikymo ir kitais klausimais. Parengtos ir įgyvendintos 5 programos biudžetinių įstaigų specialistams,
jose dalyvavo 190 dalyvių. Įvykdytos 27 rajoninio etapo olimpiados, konkursai, dalyvavo 739
mokiniai. Žadeikių Bernardo Brazdžionio edukaciniame centre pavasarį, vasarą ir rudenį įvyko 14
renginių (stovyklos, paskaitos, kūrybinės dirbtuvės ir kt.), dalyvavo 540 dalyvių.
2019 metais Pasvalio Trečiojo amžiaus universiteto sveikatos ir dvasinio tobulėjimo, kultūros
ir meno, krašto pažinimo ir turizmo fakultetuose mokėsi 80 klausytojų. Jiems organizuoti 62
neformaliojo švietimo užsiėmimai (paskaitos, praktiniai užsiėmimai, apskritojo stalo diskusijos,
edukacinės kelionės, kultūriniai renginiai, kursai ir kt.), dalyvavo 1484 dalyviai. Įgyvendinti Pasvalio
rajono savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų lėšomis (600 eurų) finansuotas
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projektas: ,,Kūrybinės dirbtuvės senjorų sveikatinimui 2“, 600 eurų gauta ir panaudota įvairių kitų
veiklų įgyvendinimui. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos visuomenės sveikatos rėmimo
lėšomis (1000 eurų) įgyvendintas trečias tęstinis projektas ,,Padėk pats sau“. Skirtingo amžiaus (nuo
5 iki 80 metų) 3 daugiafunkcių centrų bendruomenių narių, 1 vaikų dienos centro ir vieno ,,Bočių“
klubo nariai, iš viso 92 dalyviai mokėsi padėti patiems sau įveikti įvairiausius gyvenimo sunkumus
geriau pažįstant save, suprantant kitą žmogų, pasinaudojant meno terapijos galia psichinei, fizinei,
emocinei ir dvasinei sveikatai stiprinti.
2019 metais parengti ir įgyvendinti šeši projektai neformaliajam suaugusiųjų švietimui,
finansuoti Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis (3 600 eurų) pagal priemonę ,,Neformaliojo
švietimo priemonės įgyvendinimas“.
Statistiniai duomenys pagal veiklos sritis metais:
Eil. Veiklos sritis
Nr.
1.
Kvalifikacijos tobulinimo renginiai
mokytojams, pagalbos mokiniui
specialistams, mokyklų vadovams
(seminarai, paskaitos, kursai,
konferencijos ir kt.)
2.
Mokytojų, klasių auklėtojų, mokyklų
vadovų, karjeros koordinatorių,
bibliotekininkų konsultavimas
3.
Metodinių būrelių užsiėmimai
(apskritojo stalo diskusijospasitarimai, kūrybinės dirbtuvės,
edukacinės išvykos)
4.
Kvalifikacijos tobulinimo renginiai
nepedagoginiams darbuotojams,
biudžetinių įstaigų specialistams
(seminarai, paskaitos, kursai)
5.
Neformaliojo švietimo užsiėmimai
(paskaitos, seminarai, apskritojo stalo
diskusijos, praktiniai užsiėmimai,
edukacinės kelionės, kultūriniai
renginiai, kursai ir kt.) Trečiojo
amžiaus universiteto klausytojams
6.
Edukaciniai renginiai
vaikams/mokiniams
7.

Olimpiados, konkursai

2017

Renginių
skaičius
89

Dalyvių
skaičius
2354

Valandų
skaičius
740

2018

64

2292

490

2019

78

2058

691

2017
2018
2019
2017

76
89
154
37

525
457
650
355

80
95
170
75

2018

42

370

95

2019

56

502

114

2017

8

222

39

2018

7

173

61

2019

5

190

44

2017

63

1575

226

2018

67

1340

201

2019

62

1484

224

2017
2018
2019
2017
2018
2019

10
14
14
29
33
27

363
371
540
788
827
739

43
56
119
-

Metai

Palyginus 2017 m., 2018 m., 2019 m. statistinius duomenis matyti, kad auga metodinių būrelių
užsiėmimai (apskritojo stalo diskusijos-pasitarimai, kūrybinės dirbtuvės, edukacinės išvykos), kad
mokytojai juose dalyvauja ir dalijasi darbo patirtimi. Padaugėjo kvalifikacijos tobulinimo renginių
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mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, mokyklų vadovams (seminarai, paskaitos, kursai,
konferencijos ir kt.). Kiti rodikliai išlieka stabilūs.
2.2. Dalyvavimas projektuose:
Pedagoginis psichologinis skyrius:
2019 m. ypač sėkmingas ir gausiai finansuotas Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos rėmimo projektas ,,Kartu su vaiku - 7“. Vykdytos tikslinės veikos nukreiptos į neįgaliųjų
vaikų, jų tėvų, šeimos narių, pagalbos mokiniui specialistų ir visuomenės stiprinimą, kai tarp mūsų
auga neįgalusis. Dalyvavo 147 asmenys.
2019 m. pirmą kartą parašyta Vaikų ir jaunimo socializacijos programa ir gautas finansavimas
vaikų vasaros poilsio stovyklai „Smalsučių vasara“. Joje dalyvavo 17 vaikų.
Parnerio statusu dalyvavome tarptautinėje Erasmus+ Jaunimo mainų programoje
„Confronting cyberbulling“.
Suaugusiųjų švietimo skyrius:
Įgyvendintas Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo projektas ,,Padėk
pats / pati sau 3“. Tai integruotas dviejų institucijų: Pasvalio rajono Trečiojo amžiaus universiteto ir
Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos projektas, skirtas vaikų ir suaugusiųjų
psichinės, fizinės, emocinės ir dvasinės sveikatai stiprinimui. 92 Pasvalio rajono daugiafunkcių,
vaikų dienos centrų bendruomenių nariai, vyresnieji suaugusieji iš Joniškėlio ,,Bočių“ klubo,
dalyvaudami pedagoginiuose ir psichologiniuose užsiėmimuose, praktiškai taikė tarpusavio
bendravimo, vienas kito priėmimo ir supratimo etiketą, mokėsi savipagalbos, savęs pažinimo ir
realizavimo gudrybių, ugdė kūrybinius gebėjimus, suvokė jų reikšmingumą savęs pažinimui,
saviraiškai ir savirealizavimui.
Vadovaujantis mokytojų kvalifikacijos tobulinimo nuoseklumo, kryptingumo principais
ir atsižvelgiant į pedagogų bendruomenės narių poreikius bei silpnųjų ugdymo sričių tobulinimą
įgyvendinti 6 lokaliniai projektai: 1) ,,Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas lavinant
mokytojų, mokinių ir tėvų emocinį intelektą 2“; 2) ,,Dalykinių kompetencijų tobulinimas“; 3)
,,Ypatingų poreikių turinčių vaikų / mokinių pažinimas ir ugdymas“, 4) ,,Fizinis ugdymas vaikų /
mokinių sveikatinimui“, 5) ,,Kolegialus bendradarbiavimas vaikų / mokinių asmeninės ūgties
sėkmei“, 6) ,,Savivaldaus mokymosi kompetencijų ugdymas“.
2.3. Bendradarbiavimas su vietos bendruomene, kitomis įstaigomis bei institucijomis:
Bendradarbiaujame su Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriumi, Socialinės
paramos ir sveikatos skyriumi, Pasvalio rajono švietimo įstaigomis, Vaiko teisių apsaugos ir
įvaikinimo tarnybos Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyriumi, Pasvalio socialinių
paslaugų centru, Užimtumo centru „Viltis“, Grūžių vaikų globos namais, Pasvalio pirminės asmens
sveikatos priežiūros centru, Visuomenės sveikatos biuru, Pasvalio krašto muziejumi, Pasvalio
Mariaus Katiliškio viešąja biblioteka, Užimtumo tarnybos Pasvalio skyriumi, Pasvalio rajono verslo
atstovais, seniūnijomis, leidyklomis, Nacionaline švietimo agentūra, kitų rajonų PPT/ŠPT ar ŠC.
2.4. Vadovo indėlis tobulinant Tarnybos veiklą ir iniciatyvos rajono visuomeninėje kultūrinėje
veikloje.
Vadovo iniciatyva siekiama darnos ir kryptingos veiklos. Pagal galimybes stengiamasi
užtikrinti geras darbo sąlygas, aprūpinama priemonėmis. 2019 m. ypač daug dėmesio buvo skirta
asmens duomenų apsaugai darbe. Nuolat atnaujinama naudinga informacija tėvams / globėjams,
pedagogams Tarnybos tinklapyje https://ppt.pasvalys.lt/, „Facebook“ paskyroje.
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3. TARNYBOS APRŪPINIMAS.
2019 m. Tarnybos finansavimas sudarė iš biudžeto lėšų 156 000,00 Eur, iš mokinio krepšelio
lėšų 47 100,00 Eur, teikiamoms paslaugoms finansuoti 6 500,00 Eur. Tarnyba gavo 2 proc. paramos
lėšų 227,49 Eur, kurias panaudos savo reikmėms.
2019 m. pedagoginiams darbuotojams iš mokinio krepšelio lėšų darbo užmokesčiui skirta 46
400,00 Eur, socialiniam draudimui 700,00 Eur, iš biudžeto lėšų pedagoginiams darbuotojams darbo
užmokesčiui skirta 55 700,00 Eur, kitiems darbuotojams darbo užmokesčiui skirta 66 600,00 Eur,
socialiniam draudimui 2 400,00 Eur, ligos 3 300,00 Eur. Darbo užmokesčio įsiskolinimo
darbuotojams 2019 m. gruodžio 31 d. 0,00 Eur, socialinio draudimo įmokoms 0,00 Eur.
Tarnybos išlaikymui prekėms ir paslaugoms biudžeto lėšų skirta iš viso 25 700,00 Eur. Šias
išlaidas sudaro: ryšių paslaugoms 2 200,00 Eur, kitoms prekėms 2 300,00 Eur, kvalifikacijos kėlimui
600,00 Eur, komandiruočių išlaidoms 1 000,00 Eur, komunalinėms paslaugoms 6 000,00 Eur, kitoms
paslaugoms (signalizacija, buhalterinė programa, kitos kompiuteriuose įdiegtos ir darbui reikalingos
programos ir kt.) 2 800,00 Eur. Neformalusis suaugusiųjų švietimas 3 000,00 Eur, ilgalaikis turtas 8
000,00 Eur (nupirktas naujas daugiafunkcis aparatas, 6 stacionarūs kompiuteriai).
2019 m. gruodžio 31 d. Tarnyba turėjo kreditorinį įsiskolinimą tiekėjams už ryšių ir
komunalines paslaugas už 292,94 Eur. Debitorinė skola 341,58 Eur negauta už kvalifikacijos kėlimą.
Specialioji programa paslaugoms ir prekėms sudarė 6 475,18 Eur. Šias išlaidas sudarė: mityba
189,22 Eur, kitoms paslaugoms 3 200,00 Eur, ilgalaikiam turtui 3 085,96 Eur. Pirkti 4 nešiojami
kompiuteriai.
Specialioji programa savos lėšos paslaugoms ir prekėms sudarė: 15 020,58 Eur. Šias išlaidas
sudarė: mitybai 1 152,50 Eur, transporto nuoma 2 793,84 Eur, komandiruotės 7,91 Eur, kitoms
prekėms 358,00 Eur, kitoms paslaugoms 10 708,33 Eur.
4. PROBLEMOS, SĄLYGOTOS VIDAUS IR IŠORĖS VEIKSNIŲ, JŲ SPRENDIMO
BŪDAI. LĖŠŲ POREIKIS.
Kylančias problemas išsprendžiame taikiai, kalbėdami ir ieškodami geriausių sprendimų.
Problemas, kurios sąlygotos išorinių veiksnių (vaikų skaičiaus mažėjimas, nepakankamas
finansavimas, teisės aktų dviprasmiškumas ir pan.), bandoma spręsti taip, kad būtų patogiau, geriau
besikreipiančiam klientui, paslaugos užsakovui. Neramina nestabili situacija švietime, dažnai
besikeičiantys teisės aktai.
Problemų Tarnybos viduje nekyla.

Tarnybos direktorė

Andromeda Baršauskienė

