
 

____ELEKTRĖNŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRAS___ 

 

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 

                  Elektrėnų švietimo paslaugų centro 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. 

Elektrėnų švietimo paslaugų centro pagrindinės veiklos kryptys:  

- neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas; 

- specialioji pedagoginė ir psichologinė pagalba; 

- švietimui būdingų paslaugų veikla (mokinių pavėžėjimas, kitų vykdomosios institucijos 

priskirtų funkcijų vykdymas).  

                  Elektrėnų švietimo paslaugų centro (toliau – Centras) 2021 m. veiklos plano priemonės 

siejasi su Centro 2019-2021 metų strateginio plano tikslais ir uždaviniais. Ataskaitoje pateikti su 

Centro strateginio plano tikslais susiję 2021 m. pasiekti rezultatai bei rodikliai. 

 

                 2021 m. metiniame veiklos plane išskirtos dvi prioritetinės veiklos kryptys: 

mokymosi visą gyvenimą programos įgyvendinimas ir pagalba mokyklos, mokytojo ir mokinio 

pažangai. 

 

1 tikslas - užtikrinti švietimo ir ugdymo paslaugų teikimą savivaldybės gyventojams. 

 

Uždaviniai:  

1. Tenkinti pedagogų ir kitų suaugusiųjų profesinio tobulėjimo ir / ar savišvietos 

poreikius, skatinti gerosios patirties sklaidą, ugdyti mokinių dalykinius, pažintinius, informacinius, 

meninius, kūrybinius, ugdymo karjerai įgūdžius. 

2. Plėtoti specialiosios pedagoginės, psichologinės ir socialinės pedagoginės 

pagalbos teikimo sistemą, sudaryti savivaldybės švietimo sistemoje tinkamas sąlygas ugdytis 

įvairių gebėjimų ir poreikių vaikams. 

3. Teikti ūkinės- finansinės veiklos paslaugas savivaldybės švietimo įstaigoms. 

 

Įgyvendinimas ( 2021 m. pasiekti rezultatai bei rodikliai ): 

 

                  1. Atsižvelgiant į valstybinius 2020-2022 m. kvalifikacijos tobulinimo (toliau – KT) 

prioritetus bei į savivaldybės švietimo įstaigų KT poreikius, 2021 m. Centras organizavo KT 

renginius, orientuotus į mokinių ugdymą karjerai, specialiųjų poreikių turinčių vaikų ir mokinių 

ugdymą (-si), įtraukųjį  ugdymą bendrojo ugdymo įstaigose, pamokos kokybės tobulinimą, mokytojų 

skaitmeninių kompetencijų tobulinimą. Dalis centro renginių vyko  nuotoliniu būdu. 

                   2021 m. Centro KT veiklos prioritetas – kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui. 

Elektrėnų savivaldybėje Prioriteto įgyvendinimo kryptys: 1) Lyderystės ugdymui ir mokymuisi 

stiprinimas; 2) Skaitmeninio raštingumo tobulinimas; 3) Mokinio skirtybių suvokimas, atpažinimas 

ir panaudojimas siekiant jo pažangos.  

                  Centras siūlė kryptingesnę pagalbą savivaldybės švietimo įstaigoms, t. y. siūlant KT 

renginius naudotasi mokyklų išorinio vertinimo informacija ir nacionalinio mokinių pasiekimų 

patikrinimo rezultatų duomenimis. 

                 Švietimo įstaigų vadovams, pedagogams ir pagalbos mokiniui specialistams organizuota 

184 kvalifikacijos tobulinimo (KT) poreikius atitinkančių renginių, kuriuose dalyvavo 3256 dalyviai. 

Vidutiniškai per mėnesį vyko 15 renginiai, kuriuose vidutiniškai dalyvavo 271 dalyvis, o viename 

renginyje vidutiniškai dalyvavo 18 dalyvių. 2021 m. KT renginių ir dalyvių skaičius lyginant su 2020 

m. (2020 m. - 118 renginių ir 1942 dalyviai) žymiai padidėjo, nes Centras kryptingai skatino švietimo 
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įstaigas rinktis kokybiškas ir akredituotas ilgalaikes KT programas. Renginių valandų skaičius taip 

pat didesnis.  

                  Gerosios patirties (GP) sklaidos renginių per 2021 m. buvo organizuota 68:  iš jų atviros 

pamokos - 6, atviros veiklos - 3, konferencijos – 4, apskriti stalai, diskusijos – 4, praktiniai 

užsiėmimai – 1, edukacinės išvykos - 2, metodinės dienos – 8,   metodiniai pasitarimai - 25, 

kolegialus mokymasis - 6, kūrybinės popietės - 1, kūrybinės dirbtuvės - 4, kita veikla - 3.  Juose 

dalyvavo 1237 dalyviai. Lyginant 2021 m. su 2020 m. pastebėta, kad gerosios patirties KT renginių 

skaičius padidėjo, kai kurie jų vyko ir kontaktiniu būdu. Centras turi rubriką „Gerosios patirties 

sklaida nuotoliniu būdu“ ir vaizdo įrašai įkelti į Centro interneto svetainę: 

http://www.espc.lt/lt/rodyti/elektrenu-pedagogu-geroji-patirtis  

                   Kiekvienais metais pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

įsakymu patvirtintą tvarką („Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių 

specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklės“), Centro 

pedagoginiai darbuotojai atlieka kvalifikacijos tobulinimo veiklos įsivertinimą ir surašo išvadas. 

Kasmetiniai veiklos įsivertinimo rodikliai panaudojami Centro veiklos pažangai siekti. 

                   Centrui dalyvaujant pažangą skatinančio grįžtamojo ryšio ugdymo(si) procese 

savivaldybėje kūrime, aktyviai vykdyta metodinė veikla, koordinuota Elektrėnų savivaldybės 

mokyklų metodinės tarybos veikla. Suplanuoti ir įvykdyti penki nuotoliniai posėdžiai per metus. 

                   Centre sudaryta neformaliojo švietimo kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimo 

komisija, kuri įvertina parengtas profesinio tobulėjimo programas pedagoginiams darbuotojams. KT 

programų vertinimo komisija iš viso peržiūrėjo, įvertino 29 KT programas, iš jų 18 ilgalaikių KT 

programų, kurios apima ne mažiau 40 val. 

                   Centras dalyvavo projekto „Kokybės krepšelis“ įgyvendinime savivaldybėje: parengta 

antroji ilgalaikė KT programa, pagal kurią suplanuoti 6 seminarai Semeliškių gimnazijos 

bendruomenei. 

          Kasmet tiriamas ir apibendrinamas vykdytų kvalifikacijos tobulinimo programų efektyvumas. 

2021 m. KT programų efektyvumas buvo analizuotas individualių pokalbių su švietimo įstaigų 

vadovais ir mokytojais metu. Visi švietimo įstaigų KT poreikiai buvo patenkinti: parengtos KT 

programos, įgyvendintos 2021 m. bei bus tęsiamos 2022 metais. 

                   Vadovaujantis Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 30 

d. įsakymu Nr. 03V-717 „Dėl Elektrėnų savivaldybės mokytojų skatinimo ir apdovanojimo nuostatų 

patvirtinimo“, patvirtintais Elektrėnų savivaldybės mokytojų skatinimo ir apdovanojimo nuostatais, 

2021 metais buvo panaudota 9 003,66 Eur suma mokytojų piniginėms skatinimo dovanoms.  

                   Organizuota 19 renginių (savivaldybės etapo olimpiados, konkursai ir kiti renginiai) 

mokiniams (592 dalyviai, iš jų 50 pateko į šalies etapą), 7 Centro ir mokytojų inicijuoti renginiai 

vaikams / mokiniams (140 mokiniai iš 15 švietimo įstaigų). Lyginant 2021 metus su 2020 metais 

mokinių skaičius, dalyvaujančių olimpiadose, konkursuose ir kituose renginiuose sumažėjo dėl 

pandeminės situacijos šalyje ir Elektrėnų savivaldybėje. Apibendrinti olimpiadų duomenys, 

diplomais ir padėkos raštais paskatinti I–III vietų nugalėtojai. Vadovaujantis Elektrėnų savivaldybės 

gabių ir talentingų mokinių skatinimo tvarkos aprašu (2020 m. sausio 31 d. Nr. 03V-80) ir Elektrėnų 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 20 d. įsakymu  Nr. 03V-412 “Dėl 

skatinimo dovanų skyrimo Elektrėnų savivaldybės gabiems ir talentingiems mokiniams”  buvo 

nupirkta 21 paskatinimo dovanėlė už 2000 Eur. 

                   Vadovaujantis Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 15 d. 

įsakymu Nr. 03V-206 patvirtintu Elektrėnų savivaldybės švietimo ir ugdymo programos projektų 

vertinimo ir finansavimo tvarkos aprašu, vykdytas 2021 metų Elektrėnų savivaldybės Švietimo ir 

ugdymo programos projektų finansavimas.  

                  Vadovaujantis Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 18 d. 

įsakymu Nr. 03V-217 patvirtintu Jaunimo veiklos skatinimo projektų vertinimo ir finansavimo 

tvarkos aprašu, vykdytas 2021 metų jaunimo veiklos skatinimo projektų finansavimas. 

http://www.espc.lt/lt/rodyti/elektrenu-pedagogu-geroji-patirtis
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                    Finansuoti vaikų socializacijos ir vasaros užimtumo programų projektai – 18 032,97 Eur  

ir jaunimo veiklos skatinimo projektai – 17 670,50 Eur. Iš viso pasirašytos 36 sutartys su projektų 

vykdytojais, surinktos ir apibendrintos finansinės ataskaitos.           

                   2.       2021 m. kovo 1d. pradėtas vykdyti projektas „Koordinuotai teikiamų švietimo 

pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų plėtra Elektrėnų savivaldybėje”, projekto metu 

mobilią švietimo pagalbą mokiniams teikia psichologas, logopedas, specialusis pedagogas ir 

socialinis pedagogas. Švietimo pagalbos specialistai konsultuoja, veda individualias, grupines 

pratybas švietimo įstaigose, pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.  

       Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai atliko 93 mokinių pedagoginius psichologinius 

įvertinimus, 1394 pedagogines psichologines konsultacijas. Psichologas teikė psichologinę pagalbą 

mokiniui/vaikui, kuriam pagalba neteikiama švietimo įstaigoje, arba jis jos nelanko – 48 klientai / 

308 konsultacijų. Specialusis pedagogas ir logopedas teikė specialiąją pedagoginę pagalbą -  79 

klientai / 1333 pratybos. Socialinis pedagogas teikė individualią socialinę pedagoginę pagalbą - 117 

klientų / 202 konsultacijas. Grupinės pagalbos teikimas: psichologas - 3 grupės / 6 dalyviai, socialinis 

pedagogas - 257 grupės / 192 dalyviai, logopedas - 364 grupinės pratybos / 28 dalyviai.   Iš viso 624 

grupinės veiklos 226 mokiniams. Dauguma planuotų tarnybos specialistų veiklų  įvykdytos, 

vaikų/mokinių pedagoginių psichologinių vertinimų atlikta daugiau nei planuota, tarnybos 

specialistai veiklas ir vertinimus planavo ir derino atsižvelgdami į pandemijos situaciją, maksimaliai 

išnaudodami savo žmogiškuosius išteklius. 

           Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai vykdė metodinę, tiriamąją, prevencinę, 

švietėjišką veiklą. Atlikta metodinių veiklų - 201, tiriamųjų – analitinių veiklų – 13, prevencinių – 

projektinių veiklų - 8, švietėjiškų veiklų – 21, kitų PPT veiklų (dalyvavimas savivaldybės 

komisijų/darbo grupių/projektų veiklose, PPT atstovavimas dalyvaujant socialinių partnerių veikloje 

savivaldybėje) – 37. Iš viso  PPT įvykdytų veiklų - 279. 

                Tarnybos specialistai atliko specialiųjų poreikių mokinių/vaikų ugdymo situacijos 

analizę Elektrėnų savivaldybėje 2021-2022m. (https://www.espc.lt/pedagogine-psichologine-

tarnyba/ppt-tyrimai-ir-analizes/ ) 

  2021 m. kovo 30 dieną Pedagoginė psichologinė tarnyba organizavo Respublikinę 

konferenciją - patirties sklaidą „Iššūkiai ir galimybės teikiant pagalbą vaikui pasikeitusioje 

mokymo(si) aplinkoje“. Dalyvavo 18 pranešėjų iš visos Lietuvos.  

2021 m. vykdytas vaikų socializacijos projektas „Būkime drauge“, projektas 

įgyvendintas Elektrėnų sav. Pylimų lopšelyje – darželyje. Elektrėnų sav. Kietaviškių progimnazijoje 

vesta psichologo programa „Mano supergalios!“ 

                  3. Vadovaujantis Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintu Centro autobuso 

nuomos tvarkos aprašu, teiktos vaikų ir suaugusiųjų pavėžėjimo į neformaliojo švietimo renginius 

paslaugos. 

                  Vykdytas mokinių išsilavinimo pažymėjimų blankų užsakymas, išdavimas savivaldybės 

švietimo įstaigoms ir jų apskaita, bei  parengta metinė išsilavinimo pažymėjimų blankų panaudojimo 

ataskaita už 2021 m. Savivaldybės švietimo įstaigos aprūpintos mokykline dokumentacija 2021-

2022 m. m. 

              Rinkti duomenys apie savivaldybės švietimo įstaigų mokinius ir pedagogus. Susistemintos 

ir pateiktos bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo švietimo įstaigų ataskaitos ir savivaldybės 

Neformalaus vaikų švietimo programų vykdymo ataskaitos. 

                  Parengta savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekų metinė ataskaita ir pateikta Lietuvos 

nacionalinei M. Mažvydo bibliotekai. 

                  Centro finansų analitikas paskaičiavo savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokymo 

lėšas 2021-2022 m. m., sudarė mokymo lėšų panaudojimo už 2021 metus ataskaitą.    

                   Vykdyta savivaldybės bazinės švietimo įstaigos, organizuojančios valstybinės kalbos ir 

Lietuvos Respublikos konstitucijos pagrindų egzaminus, funkcija. Pagal Lietuvos Respublikos 

Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus patvirtintą grafiką 2021 metams, organizuoti valstybinės 

kalbos mokėjimo kvalifikaciniai egzaminai (2 laikė, išlaikė – 2) ir  Lietuvos Respublikos 

Konstitucijos pagrindų egzaminai (4 laikė, išlaikė – 4). 
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                  Sudaryta valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisija. Komisijos nariams 

apmokėta už darbą. Nacionalinei švietimo agentūrai pateikta valstybinės kalbos mokėjimo 

pažymėjimų blankų panaudojimo 2021 metų ataskaita. 

                  Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka suderintos savivaldybės švietimo įstaigų 

darbuotojų tarifikacijos 2021-01-01 ir 2021-09-01. Tarifikacijų suvestinės lentelės pateiktos 

Elektrėnų savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo skyriui. 

                   Savivaldybės tarybos patvirtinta tvarka vykdytas savivaldybės perskirstomų mokymo 

lėšų ugdymo reikmėms finansuoti administravimas – už brandos egzaminų organizavimą ir vykdymą 

4 948,13 Eur.  

                   Vykdytas VšĮ IMPRO VIZIJA švietimo kokybės ir prieinamumo gerinimo programos 

finansavimas pagal biudžeto lėšų naudojimo sutartį ir ataskaitų surinkimą. 

                   Apmokėta už darbą praktinės veiklos vertintojams, vykdžiusiems mokytojų atestaciją - 

1 152,50 Eur. 

                Sudaryta su Partneriais jungtinės veiklos sutartys Vievio Jurgio Milančiaus pradine 

mokykla, Elektrėnų savivaldybės viešąja biblioteka, Elektrėnų savivaldybės socialinių paslaugų 

centru, VšĮ Vievio sveikatos priežiūros centru, Kazokiškių bendruomene. Rūpintasi Kazokiškių k. 

Daugiafunkcio centro pastato patalpų išlaikymu: šildymo, apšvietimo, vandens ir jo nuotekų bei 

kitomis eksploatacinėmis išlaidomis iki 2021 m. gruodžio 31 d. 

                Vadovaudamiesi Elektrėnų savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. 

VI.TS-170 perduodam šį Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį, ilgalaikį, 

trumpalaikį turtą.        

2 tikslas - užtikrinant švietimo prieinamumą organizuoti mokinių pavėžėjimą į mokyklas ir iš jų, 

kompensuojant transporto išlaidas mokiniams. 

 

Uždaviniai:  

1. Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka teikti savivaldybės mokinių pavėžėjimo į mokyklas 

organizavimo paslaugas savivaldybės švietimo įstaigoms ir vykdyti važiavimo išlaidų 

kompensavimą. 

2. Koordinuoti švietimo įstaigose esančių mokyklinių (geltonųjų) autobusų racionalų panaudojimą 

ir mokinių vežimo organizavimą, teikti siūlymus dėl mokinių vežimo sąlygų gerinimo. 

 

Įgyvendinimas (2021 m. pasiekti rezultatai bei rodikliai): 

 

                  1.   2021 - 2022 m. m. pradžioje pasirašytos sutartys su UAB „Elektrėnų autobusų 

parkas“, VšĮ EPMC, savivaldybės švietimo įstaigomis dėl mokinių važiavimo išlaidų 

kompensavimo. Sudaryti ir suderinti su UAB „Elektrėnų autobusų parkas“ autotransporto 

specialistais pavežamų moksleivių sąrašai. Centro atsakinga specialistė rinko duomenis apie 

pavežamus mokinius, derino ir pagal poreikį sąrašus atnaujindavo. Kartu su UAB „Elektrėnų 

autobusų parkas“ specialistais autobusų vykimo laikas suderintas su mokyklų pamokų pradžios ir 

pabaigos laiku. 

                  Organizuotas 442 mokinių pavėžėjimas į ugdymo įstaigas vietinio reguliaraus 

susisiekimo (maršrutiniais) autobusais, kompensuotos vežiojimo išlaidos vežėjui. 

                  Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka kompensuotos specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčio mokinio vežiojimo tėvų nuosavu transportu į įstaigą, skirtą specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems mokiniams, kurios nėra Elektrėnų savivaldybės teritorijoje išlaidos. 

                  Pasirašytų sutarčių pagrindu  kompensuotos mokinių vežiojimo išlaidos mokyklos 

transportu (8 mokiniai),  tėvų transportu (1 mokinys). 

                  Elektrėnų miesto švietimo įstaigų mokiniams buvo sudaryta galimybė miesto ribose 

važinėti vietiniu reguliariu transportu su nuolaida, įsigyjant nuolatinius bilietus. 
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                  2.    Siekiant racionaliai naudoti biudžeto lėšas ir sudaryti optimalų mokinių pavėžėjimo 

tinklą savivaldybėje, koordinuotas savivaldybės mokinių (410 mokinių) pavėžėjimas švietimo 

įstaigų turimais mokykliniais autobusais. 

                  Rinkta informacija apie mokykliniais autobusais pavežamus mokinius ir autobusų 

maršrutus. Suderinti ta pačia kryptimi vykstančių įstaigų mokyklinių autobusų maršrutai. 

                  Vertinti ir analizuoti savivaldybės mokinių važiavimo poreikiai - visų mokinių vežiojimo 

poreikis patenkintas. 

                  Turimas Centro autobusas, kaip rezerviniam mokinių pavėžėjimui, naudotas tos 

mokyklos mokinių pavėžėjimui į mokyklas, kurių turimas autobusas buvo remontuojamas ar 

vairuotojas buvo nedarbingume. 

      

3 tikslas - plėtoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas savivaldybės gyventojams, sudaryti 

sąlygas tenkinti besimokančių įvairus pažinimo poreikius, didinti asmenų, ugdomu pagal 

programas, skaičių. 

 

Uždaviniai: 

1. Sudaryti sąlygas suaugusiems asmenims įgyti bendrąsias kompetencijas bei formuoti jų teigiamas 

mokymosi visą gyvenimą nuostatas, plėtojant neformaliojo švietimo paslaugas. 

2. Skatinti suaugusiųjų iniciatyvas, plėtojant savivaldybės įstaigų, bendradarbiavimą ir socialinę 

partnerystę. 

 

Įgyvendinimas (2021 m. pasiekti rezultatai bei rodikliai): 

 

                  1.    Centre veikia trys Elektrėnų trečiojo amžiaus universiteto fakultetai: Kultūros ir 

menų;  Žmogaus socialinės aplinkos, kraštotyros ir turizmo; Sveikos gyvensenos ir dvasinio 

tobulėjimo. Iš viso buvo organizuota 31 neformalaus suaugusiųjų švietimo renginys, kuriame 

dalyvavo 569 dalyviai.  

                   Elektrėnų savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi (toliau 

– NSŠ)  2020-2022 metų veiksmų plano įgyvendinime dalyvauja 11 institucijų. Parengtas ir 

patvirtintas Elektrėnų savivaldybės 2020-2022 m. NSŠ veiksmų planas, kuriuo vadovaujantis 

koordinuotas veiksmų plano vykdymas.                     

             Penkti metai skelbiamas NSŠ mokymosi programų, finansuojamų Elektrėnų savivaldybės 

biudžeto lėšomis konkursas. Savivaldybės biudžeto lėšomis (5000 eur) finansuotos 7 NSŠ teikėjų 

neformaliosios suaugusiųjų švietimo programos, kuriose dalyvavo 84 dalyviai. 

                   2.    Centro interneto svetainėje viešintos turimos Centro parengtos neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo programos, 11 savivaldybėje esančių įstaigų NSŠ teikėjų (partnerių) bei 

Elektrėnų savivaldybės biudžeto lėšomis 7 NSŠ teikėjų parengtos ir vykdomos programos.  

                   2021 m. nacionalinės suaugusiųjų švietimo savaitės metu buvo organizuoti 2 renginiai.                  

2021 m. centras tęsė projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0295 „Sveikas ir darbingas – visada ant 

bangos“. Projektas skirtas socialinę atskirtį patiriančių asmenų socialinę integraciją per sveiką 

gyvenseną, kuriant ir plėtojant bendradarbiavimą su vietos veiklos grupėmis. Projektas 

finansuojamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Spartesnis 

įtraukties didinimas ir kova su skurdu“. Projekto išlaidų suma 20427,38 Eur. Skirtas finansavimas - 

18210,38 Eur. Savos lėšos (savanoriška veikla)  - 2217,00 Eur. 

2021 m. centras parengė ir pateikė 1 projektinę/konkursinę programą, skirtą kompleksinei pagalbai, 

socialinę atskirtį patiriančioms šeimoms, finansavimui gauti.    

                  Centras įgyvendino 2021 metams išsikeltus tikslus ir uždavinius, 2021 m. metiniame 

veiklos plane suplanuotos veiklos sėkmingai įgyvendintos. 

 

Direktorė                                                                                                                     Alma Reklaitienė
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