
       PATVIRTINTA 

                      Elektrėnų švietimo paslaugų centro 

                      direktoriaus 2021 m. kovo 5 d.  

                      įsakymu Nr. 1VT- 12 

                                                                                                                                                      

ELEKTRĖNŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO  
(savivaldybės administracijos, seniūnijos, savivaldybės biudžetinės įstaigos pavadinimas) 

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS   
 

             Elektrėnų švietimo paslaugų centro vykdomų programų strateginis tikslas – užtikrinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių (vaikų) 

integracijos į švietimo sistemą priemones, sudaryti sąlygas nuolatiniam švietimo darbuotojų ir kitų suaugusiųjų asmenų mokymui(-si) ir teikti savivaldybės 

švietimo įstaigoms ūkinės veiklos paslaugas. 

            Įgyvendinat Elektrėnų savivaldybės strateginio veiklos plano švietimo ir ugdymo programą (kodas 02) ir Elektrėnų švietimo paslaugų centro 2019-

2021 m. strateginį tikslą, vykdomos programos: 

1. Elektrėnų švietimo paslaugų centro veiklos organizavimas (programos kodas 010105); 

2. Mokinių pavėžėjimas į mokyklas ir iš jų (arba važiavimo išlaidų kompensavimas) (programos kodas 010108); 

3. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtra Elektrėnų savivaldybėje (programos kodas 010111). 

          Veiklos plane vartojami sutrumpinimai: Elektrėnų švietimo paslaugų centras – Centras; Elektrėnų švietimo paslaugų centro pedagoginė psichologinė 

tarnyba – Tarnyba,  mokymo lėšos – MK, kvalifikacijos tobulinimas – KT, vaiko gerovės komisija – VGK, neformalus suaugusiųjų švietimas – NSŠ,  

valstybinė kalba – VK, savivaldybės biudžeto lėšos – SB; valstybės biudžeto lėšos – VB; Centro pajamos už suteiktas paslaugas – SP; ES - Europos 

sąjungos lėšos. 

                         

                  

Priemo- 

nės kodas 

Priemonės 

pavadinimas 

Veiksmo pavadinimas Proceso ir/ar indėlio vertinimo kriterijų Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

(ketvirčiais) 

Asignavimai 

 (Eur) pavadinimas reikšmė 

02. Švietimo ir ugdymo programa  

01. Sudaryti galimybes gauti aukštos kokybės švietimo ir ugdymo paslaugas pagal savivaldybės gyventojų gebėjimus ir poreikius 

01.01. Užtikrinti švietimo ir ugdymo paslaugų teikimą savivaldybės gyventojams 
02010105 Elektrėnų  

švietimo 

Švietimo paslaugų centro 

veiklos užtikrinimas, mokant 

Užtikrintas darbuotojų kvalifikaciją 

ir teisės aktų reikalavimus 

15 

darbuot

Vadovas arba 

metodininkė, 

I- IV 149 100 (SB) 

     2 040 (SP) 
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paslaugų centro 

veiklos 

organizavimas 

atlyginimus darbuotojams atitinkantis darbo užmokestis, 

kvalifikacijos tobulinimas  

ojų laikinai vykdanti 

direktoriaus 

funkcijas  

A. Pupininkienė, 

Z. Vaitukaitienė 

63 280 (VB) 

1 600 (SB) 

Švietimo paslaugų centro 

darbo organizavimas 

Parengta Centro 2020 m. veiklos 

ataskaita 

1 V. Kandrotienė, 

A. Pupininkienė, 

V. Pranckevičienė 

G. Mačionienė 

I  

Atliktas kvalifikacijos tobulinimo 

veiklos įsivertinimas už 2020 m. 

1 

Parengtas 2021 m. veiklos planas 

 

1 

Parengti 2021 m. mėnesio veiklos 

planai 

10 

Savivaldybės švietimo 

bendruomenių ir kitų 

suaugusiųjų neformaliojo 

švietimo veiklų koordinavimas, 

įgyvendinimas ir analizavimas 

Mokytojams ir švietimo pagalbą 

teikiantiems specialistams 

organizuotų KT renginių skaičius 

35 V. Kandrotienė, 

A. Pupininkienė 

V. Pranckevičienė 

I- IV 16 160 (SP) 

Dalyvavusių KT renginiuose 

mokytojų ir švietimo pagalbos 

specialistų skaičius 

650 

Centro inicijuotų/parengtų ir 

įvertintų ilgalaikių KT programų 

skaičius 

6 

Atlikta įgyvendinamų ilgalaikių KT 

programų efektyvumo ir 

naudingumo analizė 

1 

Vykdytų konsultacijų švietimo 

įstaigoms KT programų rengimo 

klausimais skaičius 

Pagal 

poreikį 

  

Dalyvauta programos „Kokybės 

krepšelis“ įgyvendinime 

savivaldybėje (Semeliškių 

gimnazijoje). 

7 
semina-

rai 

Savivaldybės mokyklų 

metodinės tarybos ir 

savivaldybės metodinių būrelių 

Mokytojų, dalyvavusių 

savivaldybės metodinėje veikloje 

skaičius 

300 V. Kandrotienė, 

A. Pupininkienė, 

V. Pranckevičienė 

I-IV  
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veiklos koordinavimas,  

savivaldybės švietimo įstaigų 

bendruomeninio profesinio 

bendradarbiavimo aktyvinimas 

Koordinuotas savivaldybės 

mokyklų metodinės tarybos 2021 

m. veiklos plano vykdymas  

1  

Organizuoti savivaldybės mokyklų 

metodinės tarybos pasitarimai 

4 

Organizuotų  gerosios patirties 

sklaidos renginių (seminarai, 

atviros pamokos, metodiniai 

pasitarimai, konsultacijos, 

diskusijos ir kt.) skaičius 

50 

Atnaujintas gerosios patirties 

edukacinis banko priemonių 

sąrašas. Inicijuotas bent 1 

metodinės priemonės pristatymas 

metodinio būrelio ir/ar metodinės 

tarybos posėdyje. 

1 

      

Savivaldybės etapo mokinių 

dalykinių olimpiadų, konkursų 

ir kitų  

renginių organizavimas bei jų 

rezultatų analizavimas 

 

Organizuotų savivaldybės lygmens 

olimpiadų, konkursų ir kitų 

renginių savivaldybės mokiniams 

skaičius 

30 V. Kandrotienė, 

A. Pupininkienė, 

V.Pranckevičienė, 

Z. Vaitukaitienė 

 

I-IV 500 (SB) 

 

Mokinių, dalyvavusių dalykinėse 

olimpiadose ir konkursuose 

skaičius 

800 

Organizuotas mokinių ir lydinčio 

asmens pavėžėjimas į 

respublikinius renginius Centro 

autobusu 

Pagal 

poreikį 

Atvejai, kai apmokėtos mokinio ir 

lydinčio mokinio kelionės išlaidos  

Pagal 

poreikį 

Ūkinės finansinės veiklos 

paslaugų savivaldybės 

švietimo įstaigoms teikimas 

Švietimo įstaigų, aprūpintų 

mokykline dokumentacija, skaičius 

15 V.Pranckevičienė, 

Z.Vaitukaitienė 

I-IV 700 (SB) 

Teiktų pavėžėjimo paslaugų Centro 

autobusu suaugusiems skaičius 

Pagal 

poreikį 

R.Gurskas 

J. Martišienė 

I-IV 

Iš sav. švietimo įstaigų surinktų 

statistinių ataskaitų ir pateiktų 

13 V.Pranckevičienė I-IV 
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atskaitingoms institucijoms 

ataskaitų formų skaičius 

Elektrėnų savivaldybės tarybos 

ir savivaldybės administracijos 

deleguotų funkcijų vykdymas 

 

 

Pasirašytų sutarčių su mokytojų 

praktinės veiklos vertintojais 

apmokėjimui už atliktą darbą 

skaičius 

8 Vadovas arba 

metodininkė, 

laikinai vykdanti 

direktoriaus 

funkcijas  

A. Pupininkienė, 

Z.Vaitukaitienė 

I-IV 1 000 (SB) 

 

Už savivaldybės mokyklų mokinių 

pasiekimų patikrinimo vykdymą ir 

administravimą 

Pagal 

įsakymu

s 

III 2 000 (SB) 

Gabių ir talentingų mokinių 

skatinimo administravimas 

Pagal 

įsakymu

s 

II - III 6 000 (SB) 

Švietimo ir ugdymo programos, 

vaikų užimtumo administravimas 

 I-IV 20 000 (SB) 

Jaunimo politikos įgyvendinimas, 

atviro darbo su jaunimu plėtra, 

jaunimo savanorystės plėtra lėšų 

administravimas 

 II-IV 21 000 (SB) 

Mokymo lėšų brandos egzaminų 

organizavimui administravimas 

Pagal 

įsakymu

s 

III 

 

4 700 (VB) 

Užtikrintas finansavimas ugdymo 

procesui VšĮ „ImproVizija“ 

Pagal 

sutartį 

I-IV 41 590 (VB) 

Organizuoti Valstybinės kalbos 

egzaminai (aptarnauta testuotojų 

komisija) 

4 II-IV 1 000 (SB) 

Savivaldybės mokytojų skatinimo 

ir apdovanojimo administravimas 

Pagal 

įsakymu

s 

V 10 000 (SB)  

Savivaldybės  perskirstomų 

mokymo lėšų administravimas 

Pagal 

tarybos 

sprendi

mą 

 

 

 

 

V.Pranckevičienė, 

Z.Vaitukaitienė 

I-IV 58 730 (VB) 
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Pedagoginė psichologinė tarnyba  

  

 

 

Pedagoginės psichologinės 

tarnybos (Tarnyba) veiklos 

organizavimas 

Parengta 2020 m. veiklos 

ataskaita 

1  

I. Puronienė, 

A. Sasnauskienė, 

G. Mačionienė, 

L. Baranauskienė 

I  

Parengta specialiųjų ugdymosi 

poreikių mokinių ugdymo 

situacijos analizė Elektrėnų 

savivaldybėje 2021 - 2022 m. m.   

 

1 IV  

Projekto „Koordinuotai teikiamų 

švietimo pagalbos, socialinių ir 

sveikatos priežiūros paslaugų 

plėtra Elektrėnų savivaldybėje“ 

konsultavimas ir švietimo 

pagalbos specialistų 

koordinavimas. 

1 G. Mačionienė I-IV  

Vaikų ir/ar mokinių raidos 

ypatumų, ugdymosi sunkumų 

bei specialiųjų 

ugdymosi poreikių įvertinimas, 

prireikus specialiojo ugdymo 

ir/ar švietimo pagalbos 

skyrimas 

Vaikų ir/ar mokinių, kuriems 

atliktas pedagoginis psichologinis 

įvertinimas, skaičius 

65 

 

I.Puronienė, 

G.Mačionienė, 

L.Baranauskienė, 

A.Sasnauskienė 

I-IV 

 

 

 

Brandos egzaminų ir Pagrindinio 

ugdymo pasiekimų patikrinimo 

pritaikymo įvertinimų specialiųjų 

poreikių mokiniams skaičius 

7 

Vaikų, kuriems atliktas 

priešmokyklinės brandos 

įvertinimas, skaičius 

Pagal 

poreikį 

 

I. Puronienė II-III 

Pedagoginės, psichologinės, 

metodinės, konsultacinės, 

švietėjiškos, prevencinės 

pagalbos teikimas ir 

konsultavimas specialiojo 

ugdymo ir/ar švietimo 

pagalbos teikimo klausimais.  

 

 

 

 

Specialiojo pedagogo/logopedo 

konsultacijos/pratybos Tarnyboje 

ir/ar mobilioje grupėje 

Pagal 

galimybes 

G. Mačionienė, 

L. Baranauskienė 
I-IV 

 

Psichologo konsultacijos 

Tarnyboje   

Pagal 

galimybes 

I. Puronienė I-IV 

 

 

Vertinimo atvejų 

aptarimų/analizių/dinaminių 

vertinimų skaičius 

5-10 I.Puronienė, 

G.Mačionienė, 

L.Baranauskienė, 

A.Sasnauskienė 

I-IV 
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Asmenų, kuriems suteiktas 

metodinis informacinis 

konsultavimas (Tarnyboje, 

švietimo įstaigose, telefonu, el. 

paštu) skaičius 

150 I. Puronienė, 

A. Sasnauskienė, 

G. Mačionienė, 

L. Baranauskienė  

 

I-IV 

 

Projekto „Koordinuotai teikiamų 

švietimo pagalbos, socialinių ir 

sveikatos priežiūros paslaugų 

plėtra Elektrėnų savivaldybėje“ 

švietimo pagalbos specialistų 

konsultavimas 

Pagal 

poreikį ir 

galimybes 

I. Puronienė, 

A. Sasnauskienė, 

G. Mačionienė, 

L. Baranauskienė 

I-IV 

Psichologinio atsparumo ugdymo 

programos „Mano super galios!“ 

įgyvendinimas 

ikimokyklinėje/priešmokyklinėje 

įstaigoje 

8 

užsiėmi- 

mai 

I. Puronienė II-III 

Dalyvavimas Elektrėnų 

savivaldybės Vaiko gerovės 

komisijos veikloje 

10-30 A. Sasnauskienė I-IV 

Vaikų socializacijos projekto 

„Būkime drauge“ vykdymas 
1 A. Sasnauskienė I-II 

Išplėstinių Tarnybos ir švietimo 

įstaigų VGK posėdžių skaičius 

2 I. Puronienė, 

A. Sasnauskienė, 

G. Mačionienė, 

L. Baranauskienė 

I, IV 

Patirties sklaidos renginys 

„Iššūkiai ir galimybės ugdant 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

vaikus/ mokinius pandemijos 

metu“ 

1 I. Puronienė, 

A. Sasnauskienė, 

G. Mačionienė, 

L. Baranauskienė 

II 

Kazokiškių daugiafunkcis centras 
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  Ilgalaikio materialiojo bei 

trumpalaikio turto priežiūra 

Kazokiškių daugiafunkcio 

centro veiklai vykdyti. 

Finansuotos komunalinės paslaugos 

(dujos, elektra, vanduo), 

Materialiojo turto ir ūkinio 

inventoriaus remonto darbų 

techninės priežiūros išlaidos.  

12 mėn. Z.Vaitukaitienė 

R. E.Sabutis 

I-IV 14 000 (SB) 

 

 

Priemo- 

nės kodas 

Priemonės 

pavadinimas 

Veiksmo pavadinimas Proceso ir/ar indėlio vertinimo kriterijų Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

(ketvirčiai) 

Asignavimai 

 (Eur) pavadinimas reikšmė 

02. Švietimo ir ugdymo programa 

01. Sudaryti galimybę gauti aukštos kokybės švietimo ir ugdymo paslaugas pagal savivaldybės gyventojų gebėjimus ir poreikius 

01.01. Užtikrinant švietimo prieinamumą organizuoti mokinių pavėžėjimą į mokyklas ir iš jų, kompensuojant transporto išlaidas mokiniams 

02010108 Mokinių 

pavėžėjimas į 

mokyklas ir iš 

jų (arba 

važiavimo 

išlaidų 

kompensavim

as) 

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės tarybos nustatyta 

tvarka mokinių pavėžėjimo į 

mokyklas organizavimo ir 

važiavimo išlaidų 

kompensavimo užtikrinimas. 

 

 

 

 

Sudarytos sutartys su vėžėjais  8 Vadovas arba 

metodininkė, 

laikinai vykdanti 

direktoriaus 

funkcijas  

A. Pupininkienė, 

V. Pranckevičienė 

I-IV 90 000 (SB) 

Sudaryti mokinių sąrašai ir 

mokslo metų pradžioje suderinti 

važiavimo maršrutai 

1 

Maršrutiniais autobusais 

pavėžėjamų į mokyklą mokinių 

skaičius 

400 

Mokinių važiavimo poreikių ir 

lėšų panaudojimo analizė 

1 

Savivaldybės  švietimo įstaigose 

esančių mokyklinių autobusų 

racionalaus panaudojimo ir 

mokinių vežimo organizavimo 

koordinavimas 

Mokykliniais autobusais 

pavėžėjamų į mokyklą mokinių 

skaičius 

430 Vadovas arba 

metodininkė, 

laikinai vykdanti 

direktoriaus 

funkcijas  

A. Pupininkienė, 

V. Pranckevičienė 

 

1-IV  

Švietimo įstaigų, turinčių 

mokyklinius autobusus, tinklo 

mokinių pavėžėjimui sudarymas 

1 
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Priemo- 

nės kodas 

Priemonės 

pavadinimas 

Veiksmo pavadinimas Proceso ir/ar indėlio vertinimo kriterijų Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

(ketvirčiai) 

Asignavimai 

 (Eur) 
pavadinimas reikšmė 

02. Švietimo ir ugdymo programa 

01. Sudaryti galimybę gauti aukštos kokybės švietimo ir ugdymo paslaugas pagal savivaldybės gyventojų gebėjimus ir poreikius 

01.01. Plėtoti neformaliojo suaugusiujų švietimo paslaugas savivaldybės gyventojams, sudarant sąlygas tenkinti besimokančių įvairius pažinimo poreikius, 

didinti asmenų, ugdomų pagal programas, skaičių 

02010111 Neformaliojo 

suaugusiujų 

švietimo (NSŠ) 

plėtra 

Elektrėnų 

savivaldybėje 

Sudaryti sąlygas suaugusiems 

asmenims įgyti bendrąsias 

kompetencijas bei formuoti jų 

teigiamas mokymosi visą 

gyvenimą nuostatas, plėtojant 

neformaliojo švietimo 

paslaugas. 

 

Veikiančių Elektrėnų TAU 

fakultetų skaičius 

3 A.Pupininkienė, 

V.Kandrotienė, 

V.Pranckevičienė 

II-IV 1 500 (SB) 

Parengtų ir įgyvendintų NSŠ 

programų suaugusiems skaičius 

25 

NSŠ renginius lankančių asmenų 

skaičius 

500 

Atnaujintas savivaldybės NSŠ 

teikėjų turimų programų sąrašas  ir 

paviešintas www.espc.lt.           

2 kartus 

metuose 

Organizuotų savivaldybės 

gyventojams korupcijos 

prevencijos seminarų skaičius 

 

1 

Skatinti suaugusiujų 

iniciatyvas,  plėtojant 

savivaldybės įstaigų 

bendradarbiavimą ir socialinę 

partnerystę 

Centro parengtų ir įgyvendintų 

projektinių/konkursinių programų, 

skatinančių savivaldybės gyventojų 

užimtumą,  skaičius  

1 

 

V.Kandrotienė 

A.Pupininkienė,  

V.Pranckevičienė 

II-IV 20,427 ES 

 

Programose/projekto renginiuose 

dalyvavusių suaugusiųjų skaičius 

50 

Finansuotų NSŠ programų skaičius 5-7 A. Pupininkienė, 

Z. Vaitukaitienė, 

II-IV 5 000 (SB) 

 

Finansuotose NSŠ programose 

dalyvavusių suaugusiujų skaičius 

200 

Organizuota/koordinuota 

suaugusiųjų švietimo savaitė 

1 A. Pupininkienė,  

V. Pranckevičienė 

V. Kandrotienė 

IV  

 

 

http://www.espc.lt/
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                                                                             _____________________________________________________________  

 

 

SUDERINTA 

Elektrėnų savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas 

Dr. Džeraldas Dagys 

 

_______________________________ data                          


