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1. BENDROJI DALIS
Viešoji įstaiga Lazdijų švietimo centras (toliau
– Centras) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės
atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Centras viešai teikia
švietimo, švietimo pagalbos ir kitas paslaugas Lazdijų
rajono savivaldybės visuomenei ir kitiems asmenims.

kodas 111106842 (toliau – Savininkas). Lazdijų rajono
savivaldybės, kaip Centro Savininko, teises ir pareigas
įgyvendina Lazdijų rajono savivaldybės taryba. Centro
finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
Centro rekvizitai:

Savo veikloje Centras vadovaujasi Lietuvos
Seinų g. 1, LT-67113 Lazdijai;
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos
Tel. (8 318) 51 779;
Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos
El. p. info@svietimocentras.lt;
švietimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Jungtinių
Įmonės kodas 195470645.
Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos vaiko
teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Švietimo, mokslo ir
Centro veiklos ataskaitoje siekiama parodyti 2021
sporto ministro įsakymais, kitais teisės aktais bei Centro
metų darbus, jų rezultatus.
įstatais.
Centras yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį,
organizacinį ir teisinį savarankiškumą, įstatymų ir kitų
teisės aktų nustatytą veikimo, iniciatyvos bei sprendimų
priėmimo laisvę. Centras yra ribotos turtinės atsakomybės.
Centras pagal savo prievoles atsako tik jam nuosavybės
teise priklausančiu turtu.
Centro teisinė forma – viešoji įstaiga. Centro
priklausomybė – Lazdijų rajono savivaldybės švietimo
įstaiga. Centro grupė – švietimo pagalbos įstaiga, kodas
– 3150. Centro tipas – švietimo pagalbos tarnyba, kodas
– 3153.
Centro savininkė yra Lazdijų rajono savivaldybė,
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2. CENTRO TIKSLAI
Užtikrinti švietimo pagalbos teikimą Lazdijų
rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems
vaikams, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio
mokymo įstaigų mokiniams, tėvams (globėjams,
rūpintojams) ir švietimo įstaigoms, jų vadovams,
pavaduotojams ugdymui, mokytojams, švietimo
pagalbą teikiantiems specialistams;

3. CENTRO
DARBUOTOJAI

Įgyvendindami 2021 metais keliamus veiklos
tikslus, Centro darbuotojai siekė atsižvelgti į visų klientų
poreikius. Informacija apie Centro teikiamas paslaugas Pareigybės
pavadinimas
skleidžiama interneto svetainėje www.svietimocentras.
lt, socialiniuose tinkluose, susitikimuose su klientais ir
siunčiant informacinius pranešimus el. paštu.
Direktorius

Etatų
skaičius

Darbuotojų
skaičius
metų
pradžioje

Darbuotojų
skaičius
metų
pabaigoje

1

1

1

2

2

2

Psichologas

1,25

2

2

Didinti specialiųjų poreikių, psichologinių,
asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių
asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį
atsparumą teikiant reikalingą informacinę,
ekspertinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms ir
mokytojams;

Specialusis
pedagogas

0,75

1

1

Logopedas

0,5

1

1

Socialinis
pedagogas

0,5

1

1

Teikti informacijos, konsultacijų ir mokymo
paslaugas bei praktinę pagalbą smulkaus ir
vidutinio verslo subjektams, kurių buveinė yra
Lazdijų rajono savivaldybėje, naujai įsteigtiems
verslo subjektams padėti įsikurti, plėtoti veiklą
ir prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų, didinti
konkurencingumą ir veiklos veiksmingumą,
padėti verslo subjektams užmegzti tarptautinius
bendradarbiavimo kontaktus su kitų šalių
verslininkais.

Vyriausiasis
buhalteris

1

1

1

Valytojas

0,25

1

1

Projekto
vadovas

1

1

1

0,5

1

1

0,25

1

1

9,0

13

13

Teikti tęstinio mokymosi, neformaliojo
suaugusiųjų švietimo, kvalifikacijos tobulinimo
paslaugas įvairioms profesinėms grupėms;

Rengiami Centro veiklos planai: strateginis planas,
metinis veiklos planas ir veiklos planai kiekvienam Metodininkas
mėnesiui.

Buhalteris
Inžinieriusstatybininkas
VISO:
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4. FINANSAVIMO ŠALTINIAI, LĖŠOS IR TURTAS
Viešosios įstaigos Lazdijų švietimo centro dalininkas
yra Lazdijų rajono savivaldybė. Dalininkų įnašas 2021
m. sausio 1 d. buvo 25464,49 Eur, per 2021 metus jis
nepasikeitė.
Pagrindinis centro finansavimo šaltinis – savivaldybės
biudžeto lėšos, skiriamos darbuotojų darbo užmokesčiui
apmokėti ir veiklos išlaidoms iš dalies padengti,
pedagoginės pagalbos specialistų darbo užmokesčiui
gaunamos mokinio krepšelio lėšos. Iš vykdomos veiklos
centras gauna lėšų už teikiamas paslaugas.
2021 m. buvo gautas 169663,12 Eur finansavimas
iš Lazdijų rajono savivaldybės centro veiklos išlaidoms
dalinai padengti, iš jų – 49635,00 Eur mokinio krepšelio
lėšos, 119813,12 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms atlikti, 215,00
Eur – valstybės biudžeto lėšos COVID-19 pandemijos
išlaidoms padengti.
2021 m. Centras vykdė projektą „Verslumo
kompetencijų ugdymas“ ir pradėjo vykdyti projektą
„Verslumo skatinimas Dzūkijos VVG teritorijoje“. Šių
projektų vykdymui Nacionalinė mokėjimo agentūra
prie žemės ūkio ministerijos 2021 metų laikotarpiu
pravedė 15239,39 Eur, o 2020 m. pradėtam vykdyti ESFA
projektui „Suvokti pasaulį savaip – socialinių įgūdžių ir
elgsenos ugdymas“ 2021 metais buvo gauta 35009,95
Eur iš Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos bei
5848,57 Eur iš Lazdijų miesto vietinės veiklos grupės. Šio
projekto veiklas planuojama baigti iki 2022 metų vasario
mėnesio.

Finansavimo
šaltinis
Lazdijų rajono savivaldybė
–savivaldybės biudžeto
lėšos savarankiškoms
savivaldybės funkcijoms
atlikti

Lėšų likutis
2021-01-01,
Eur

Gautas
finansavimas,
Eur

Išlaidos
Eur

Lėšų likutis
2021-12-31,
Eur

0,00

119813,12

119813,12

0,00

Lazdijų rajono savivaldybė –
mokinio krepšelio lėšos

0,00

49635,00

49635,00

0,00

Lazdijų rajono savivaldybė
–valstybės biudžeto lėšos
išlaidoms, susijusioms su
COVID-19 pandemija

0,00

215,00

215,00

0,00

ES lėšos projektų vykdymui

0,00

45124,78

39284,29

5840,49

VB lėšos projektų vykdymui

0,00

5124,56

4473,47

651,09

Lazdijų vietinės veiklos
grupė

0,00

5848,57

5848,57

0,00

Iš viso finansavimo

0,00

225761,03

219269,45

6491,58
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Pajamų už teikiamas paslaugas 2021 m. laikotarpiu Centras gavo 107616,21 Eur, iš jų:

Per 2021 metus įstaiga patyrė 299867,01 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų, iš jų:

168 163,11 Eur

Darbuotojų išlaikymo sąnaudos

65 954,11 Eur

8 851,98 Eur

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija

Pajamos už
organizuojamus
seminarus, mokymus,
kursus

8 312,16 Eur

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos

1 129,07 Eur

130,56 Eur

Komandiruočių sąnaudos

Pajamos už teisines
paslaugas

17 439,03 Eur
Projekto administravimo
pajamos

982,00 Eur

3 525,09 Eur

1 337,00 Eur

Transporto sąnaudos

Patalpų ir įrangos
nuomos pajamos

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos

592,75 Eur

500,00 Eur

Paprastojo remonto ir eksplotavimo sąnaudos

21,25 Eur

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos

11 581,16 Eur

Sunaudotų atsargų sąnaudos

Edukaciniai užsiėmimai ir
išvykos

13133,31 Eur

20 775,00 Eur
Konferencijos ir
stovyklos organizavimo
pajamos

Kitų paslaugų sąnaudos

85 055,64 Eur
Kitos sąnaudos.
(sąnaudos, patirtos vykdant projektus, taip pat
patirtos organizuojant seminarus, kursus ir
6/20
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Centro veiklos rezultatas per ataskaitinį
laikotarpį

29 231,19 Eur
pelnas.
Centras per 2021 finansinius metus įsigijo ilgalaikio
materialaus turto už 670,00 Eur.
2021 m. sausio 1 d. centre dirbo 13 darbuotojų,
gruodžio 31 d. darbuotojų skaičius išliko toks pats.
Centro direktorės Eglės Mačionienės darbo
užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidos per 2021
metus sudarė 35541,67 Eur.
Užbalansinėje sąskaitoje įtraukiamas į apskaitą:

DAUGIABUČIŲ NAMŲ
teise priklausančios patalpos, kurių plotas 163,50 m² ir
ATNAUJINIMO PROGRAMŲ LĖŠOS Pagal lengvatinio
pradinė įsigijimo vertė – 39782,67 Eur, laikotarpiui iki
kredito sutartis su
2021 M.:
banku privalomų
2029 m. sausio 3 d.
sumokėti kredito įmokų
suma per ateinančius
Ilgalaikis ir trumpalaikis turtas perdavimo ir
12 mėnesių sudaro
priėmimo aktais perduotas iš Lazdijų rajono savivaldybės
Administruojamų
pedagoginės psichologinės tarnybos. Pirminis turto
148 651,65 Eur
paskolų
suma metų
davėjas – Specialiosios pedagogikos ir psichologijos
pabaigoje yra
centras, gauto turto vertė – 4241,71 Eur.
PAGAL NUOMOS SUTARTIS NAUDOJAMAS TURTAS:
Kopijavimo aparatas – 2 vnt. pagal 2021 m. balandžio
27 d. kopijavimo įrangos nuomos sutartį Nr. EEC210427N
su UAB „EECO“, vertė –1875,00 Eur, laikotarpiui iki 2024
m. balandžio 27 d.
TURTAS, KURIAM NUSTATYTA BUVIMO VIETA:

8 vnt. licencijų ,,ESET Endpoint Protection
Advanced“
pagal 2021-12-27 Lazdijų rajono savivaldybės
PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ NAUDOJAMAS TURTAS:
administracijos direktoriaus įsakymą Nr. 10V-1381
Centro patalpos, adresu: Seinų g. 1, Lazdijai – „Dėl nematerialiojo turto buvimo vietos nustatymo ir jo
pagal 2018 m. gruodžio 6 d. Lazdijų rajono savivaldybės naudojimo“ laikotarpiui iki 2024 m. birželio 30 d., vertė
turto panaudos sutartį Nr.LŠCF5-36/VB14-66 viešajai – 169,60 Eur.
įstaigai Lazdijų švietimo centrui perduotos Lazdijų
rajono savivaldybės viešosios bibliotekos patikėjimo
teise valdomas ir Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės
teise priklausančios patalpos, kurių plotas 243,91 m²,
laikotarpiui iki 2028 m. lapkričio mėn.15 d., perduotų
patalpų vertė – 224925,01 Eur.
Centro patalpos, adresu: Dzūkų g.1, Lazdijai – pagal
2019 m. sausio 3 d. Lazdijų rajono savivaldybės turto
panaudos sutartį Nr.15-3 viešajai įstaigai Lazdijų švietimo
centrui perduotos Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės

2 222 946,70
Eur

Metų pabaigoje
administruojama

30 namų
Administruojamų
paskolų palūkanų
suma metų pabaigoje

14 Lazdijuose ir
16 Veisiejuose.

66 851,92 Eur

Lėšos renovuotų
daugiabučių namų
kaupiamųjų lėšų
sąskaitose

1 784,72 Eur
Tai gyventojų įmokos
kreditui dengti.

Administruojamos
paskolos turi būti
grąžintos iki

2031–2039
metų 7/20
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5. 2021 M. VEIKLA
5.1. Kvalifikacijos tobulinimas ir tęstinis suaugusiųjų mokymas (is)
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO POREIKIŲ TYRIMAS

Centre vykdomas kvalifikacijos tobulinimo poreikių
tyrimas. Rengiami interviu, kuriais siekiama įvertinti
Lazdijų rajono pedagoginių darbuotojų (mokytojų,
dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio,
pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo,
profesinio mokymo, neformaliojo švietimo programas
ir pagalbos mokiniui specialistų (specialiųjų pedagogų,
tiflopedagogų, surdopedagogų, logopedų, socialinių
pedagogų), psichologų, mokyklų vadovų ir jų pavaduotojų
ugdymui) kvalifikacijos tobulinimo poreikius.

Atliekami kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai: vykdomos
apklausos (CAPI, CAWI), neformalūs ir individualūs
pokalbiai su renginių dalyviais: pedagogais, mokyklų
vadovais, tėvais, savivaldybės ir švietimo padalinių
specialistais, verslininkais, savivaldybių gyventojais,
lektoriais ir kt. Taip pat atsižvelgiama į švietimo politikos
įgyvendinimo poreikius, ugdymo turinio naujovių ir
kaitos analizės duomenis, mokyklų bendruomenių, verslo
sektoriaus atstovų pageidavimus.

Kvalifikacijos tobulinimo programos rengiamos
atsižvelgiant ir į formaliojo švietimo kokybės vertinimo
duomenimis: mokinių pasiekimų tyrimo rezultatus,
mokyklų įsivertinimo ir išorinio vertinimo išvadas.
Kviečiami kompetentingi, turintys aukštą kvalifikaciją
lektoriai. Kvalifikacijos tobulinimo programų rengėjai –
Centro darbuotojai ir seminarų lektoriai.
Grįžtamoji informacija apie kvalifikacijos tobulinimo
renginių kokybę gaunama apklausiant dalyvius po
renginių bei metodinių būrelių užsiėmimuose. Grįžtamąjį
ryšį mokymų dalyviai teikia ir semiplius.lt platformoje.
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2021 m. vykusių mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginių formos ir dalyvių
2021 m. vykusių mokymų renginių kitoms tikslinėms grupėms (Savivaldybės
skaičius:
administracijos darbuotojai, savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovai ir darbuotojai ir kt.)
formos ir dalyvių skaičius:

Kvalifikacijos tobulinimo
renginių formos

Renginių
skaičius

Valandų
skaičius

Dalyvių
skaičius

Renginių formos

Renginių
skaičius

Valandų
skaičius

Dalyvių
skaičius

Seminarai

75

502

2593

Paskaitos

29

34

617

Kursai

42

1582

297

Seminarai

20

171

569

Paskaitos

1

3

25

Konferencija

1

16

90

Edukacinės išvykos

4

64

86

Kursai

1

30

2

Atviros veiklos (atviros pamokos, užsiėmimai)

13

19

714

Savigalbos grupės

11

22

173

Konferencija

7

57

847

Kūrybinės dirbtuvės

23

74

171

Stažuotė

1

8

30

Diskusija

1

3

20

Konsultacijos

5

10

281

Edukacinė išvyka

3

22

126

Parodos

3

-

-

Konsultacija

7

13

288

Pasitarimai

22

44

190

Šventė

2

6

200

Knygų pristatymai

1

2

44

12

22

141

IŠ VISO:

174

2291

5107

110

415

2397

IŠ VISO:

9/20

2021 m. veiklos ataskaita

Centro
klientai

Centre teikiamos informacijos,
PKT programų atitiktis valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą
konsultacijų ir mokymų paslaugomis organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2020–2022 metų kvalifikacijos
naudojasi Lazdijų rajono savivaldybės tobulinimo prioritetams (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. balandžio
mokyklų
bendruomenės, verslo, 2 d. įsakymu Nr. V-504).
kultūros sektoriaus bei kitų profesijų
PKT programų pagal kiekvieną prioritetą skaičius.
ir socialinių grupių atstovai, valstybės
tarnautojai.
PKT
Pagrindiniai Centro klientai
Prioriteto kryptis
Prioritetas
programų
– Lazdijų rajono savivaldybės
skaičius
švietimo įstaigų pedagogai. Centro
organizuojamuose renginiuose taip
pat dalyvavo ir kitų rajonų savivaldybių
1. Kompetencijų tobulinimas
1.1.Skaitmeninio raštingumo tobulinimas
13
įgyvendinant šiuolaikinį
atstovai.
1.2. Į mokymąsi orientuotos vertinimo kultūros auginimas

18

1.3. Skaitymo gebėjimų ugdymas visose ugdymo srityse

2

2.Kompetencijų, reikalingų
veiksmingai ugdyti skirtingų
ugdymosi poreikių turinčius
mokinius, tobulinimas

2.1. Mokinio skirtybių suvokimas, atpažinimas ir
panaudojimas siekiant jo pažangos

10

2.2. Bendradarbiavimo gebėjimų, reikalingų ugdyti ir teikti
reikalingą švietimo pagalbą ir paslaugas, tobulinimas

4

3.Vadovavimo ir lyderystės
ugdymo / mokymo
procesui ir švietimo įstaigai
kompetencijų tobulinimas

3.1. Lyderystės ugdymui ir mokymuisi stiprinimas

4

3.2. Gebėjimų priimti sprendimus, grįstus duomenimis,
stiprinimas

6

3.3. Mokyklos bendruomenės telkimas, įgyvendinant
įtraukties principą švietime

7

ugdymo / mokymo turinį

Lektoriai

Metodinė
veikla

2021 m. kvalifikacijos tobulinimo
renginius vedė pedagogai-praktikai,
Lietuvos universitetų, kitų aukštųjų
mokyklų ir mokslo institucijų
mokslininkai ir dėstytojai bei ministerijų
ir kitų valstybės institucijų darbuotojai,
jungtinės lektorių grupės, lektoriai iš
užsienio šalių ir kt.
Centras – Lazdijų rajono
savivaldybės pedagogų metodinės
veiklos koordinatorius. Metodinė veikla
– mokytojų, mokyklų vadovų bei kitų
specialistų organizuota veikla, vienijanti
juos pagal veiklos ir ugdymo sritis,
skirta kvalifikacijai ir praktinei veiklai
tobulinti, keičiantis gerąja pedagogine
patirtimi, naujausia metodine bei
dalykine informacija. Rajone veikia 18
mokytojų metodinių būrelių.
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5.2. Pedagoginė psichologinė pagalba
2021 m. Centras teikė švietimo pagalbą Lazdijų
rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams,
bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo
įstaigų mokiniams, reikalingą informacinę, ekspertinę ir
konsultacinę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams)
ir švietimo įstaigoms, jų vadovams, pavaduotojams
ugdymui, mokytojams, švietimo pagalbą teikiantiems
specialistams.

mokinių. Lazdijų rajono savivaldybėje yra 412 vaikai,
kuriems nustatyti kalbos ir kalbėjimo sutrikimai. Jie sudaro
18,33 proc. Lazdijų rajono savivaldybei pavaldžių mokyklų
mokinių. Buvo teikiamos pedagoginės psichologinės
konsultacijos (2079) įvairioms tikslinėms grupėms
(mokiniai, mokytojai, mokyklos administracijos atstovai,
švietimo pagalbos specialistai, tėvai / įstatyminiai vaiko
atstovai, savivaldybės administracijos atstovai, socialiniai
partneriai ir kt.), vyko darbas su grupėmis Centre ir Lazdijų
2021 metais Lazdijų rajono savivaldybės švietimo rajono savivaldybės ugdymo įstaigose, vykdyta metodinė,
įstaigose ugdėsi 218 įvairių kompleksinių sutrikimų ir prevencinė, tiriamoji bei švietėjiška veikla. Atlikti 72
specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai. Jie sudaro specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimai, išrašytos 14
9,7 proc. Lazdijų rajono savivaldybei pavaldžių mokyklų pažymų ugdymuisi pagal medicininius dokumentus.

Parengti 8 Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo
ir 1 Brandos egzaminų pritaikymo specialiųjų ugdymosi
poreikių turintiems mokiniams dokumentai. Atlikti 6
vertinimai DISC metodika.
Specialistai 2021 m. sistemingai kėlė savo
kvalifikaciją ir dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo
renginiuose – įvairiuose mokymuose, seminaruose,
konferencijose ir kt. Suorganizavo tarptautinę konferenciją
„Pasaulis man padeda“, kurioje dalyvavo 607 dalyviai.
Vykdomas projektas „Suvokti pasaulį savaip: socialinių
įgūdžių ir elgsenos ugdymas“. Įrengtas multisensorinis
kambarys.

ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ ATLIEKAMI ĮVERTINIMAI
Įvertinimo
pavadinimas ir
paskirtis

Įvertinimų skaičius

Išvados tikslinimas pagal
raidos centro dokumentus

DISC vertinimas (vaiko
raidos įvertinimas)

WIT (profesinio
kryptingumo įvertinimas)

WBMĮ-2 (brandumo
mokyklai vertinimas)

SDQ (elgesio, emocinių
sunkumų bei santykio
su bendraamžiais ir
socialumo vertinimas)

14

6

1

1

53
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GRUPINĖS PAGALBOS TEIKIMAS
ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ ATLIEKAMI ĮVERTINIMAI
Specialisto pareigybės
pavadinimas

Mokinių (pagalbos
gavėjų) skaičius

Psichologas

104

721

IŠ VISO:

104

721

Konsultacijų
skaičius

Grupinių
konsultacijų
(veiklų) skaičius

Valandų
skaičius

Dalyvių
skaičius

Psichologas

6

10

85

Socialinis pedagogas

3

8

36

Specialusis pedagogas

2

4

31

Logopedas

1

2

17

12

24

169

Specialisto pareigybės
pavadinimas:

INDIVIDUALIOS SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMAS
Specialusis pedagogas

0

0

Logopedas

6

60

IŠ VISO:

6

60

IŠ VISO

INDIVIDUALIOS SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMAS
Socialinis pedagogas

34

234

IŠ VISO:

34

234
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METODINIS IR (AR) INFORMACINIS KONSULTAVIMAS

METODINĖ, TIRIAMOJI, PREVENCINĖ, ŠVIETĖJIŠKA, KITA VEIKLA

Veiklos sritis

Veiklos ir (ar) priemonės pavadinimas

Veiklų ir (ar)
priemonių Dalyvių
skaičius
skaičius

Metodinė veikla

Atvejų aptarimai

83

5 unikalūs

Atvejo aptarimas su NŠA

1

8

Suorganizuota tarptautinė konferencija „Pasaulis man padeda“

1

607

157

Socialinių pedagogų ir psichologų metodinio būrelio pasitarimas

2

26

Tėvai ar įstatyminiai vaiko atstovai

554

Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio pasitarimas

-

Savivaldybės administracijos atstovai

28

Konsultacija mokytojams, tėvams

1

9

„Vaikų psichologiniai sunkumai. Pagalba“

1

Socialiniai partneriai

85

134

Kiti gavėjai

89

Tiriamoji veikla

1

10

Bendras konsultacijų skaičius

1064

Dalyvavimas vaiko kalbos vertinimo metodikos „Urtės ir Motiejaus
diena“ restandartizavimo II etape – vaikų kalbos duomenų rinkimas
(pagal projektą „Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas“, Nr.
09.2.2-ESFA-V-707-03-0001 su Vytauto Didžiojo universitetu).

Prevencinė
veikla

Ankstyvosios intervencijos programa

1

6

Prevencinis užsiėmimas mokiniams „Praleisk progą pasityčioti“

1

12

Švietėjiška
veikla

Pranešimas tarptautinėje praktinėje konferencijoje „Pasaulis man
padeda“ „Veiksniai, skatinantys įtraukiajam ugdymui palankios
aplinkos kūrimą švietimo organizacijose“.

1

607

SPSP kursų vedimas

3

214

Konsultacijų gavėjai:

Konsultacijų
skaičius:

Mokytojai

72

Mokyklos administracijos atstovai

79

Švietimo pagalbos specialistai

Pranešimas „Socialinio pedagogo darbo metodai, dirbant nuotoliniu 1
būdu“.

18

Paskaita „Socialinio pedagogo gerosios patirties sklaida, dirbant
Druskininkų ir Lazdijų savivaldybių miesto ir rajono ugdymo
įstaigose“.

1

18

Seminaras „Pagalba šeimoms, auginančioms vaikus su įvairiais
sutrikimais“

1

28
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Veiklos sritis

Veiklos ir (ar) priemonės pavadinimas

Veiklų ir (ar)
priemonių Dalyvių
skaičius
skaičius

Švietėjiška
veikla

„Psichologinis atsparumas. Kaip jį ugdyti su nesėkmėmis“

1

24

„Aš Paauglys“

1

10

„Pokyčiai. Kaip prisitaikyti besikeičiančioje visuomenėje“

1

24

„Socialinės emocinės kompetencijos“

2

30

„Mąstymo klaidos. Pozityvus mąstymas“

2

30

„Stresas. Streso valdymas“

2

30

„Savęs pažinimas“

2

30

,,Šeimyninio auklėjimo menas. Laimingi tėvai – laimingi vaikai“

1

30

„Kūrybiškas problemų sprendimas“

1

30

„Asmeninis efektyvumas ir atsakomybės už rezultatą didinimas“

1

30

„Atsakingos tėvystės įgūdžių formavimas“

1

30

„Bendravimo psichologija“

1

30

Vykdomas projektas „Suvokti pasaulį savaip: socialinių įgūdžių ir
elgsenos keitimas“

1

94

Savivaldybės VGK posėdžiai

7

107

Atvejo vadybos posėdžiai

5

30

Atvejų aptarimai

13

2 unikalūs

Atvejo vadybos komandos posėdžiai

5

32

Narkotikų kontrolės komisijos posėdžiai

2

18

SUP turinčių vaikų nuomones išklausymas

6

Vaiko apklausa ikiteisminiame tyrime

6

6

-

160

2326

2021 m. veiklos ataskaita

Kitos veiklos

Iš viso

7
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5.3. Trečiojo amžiaus universiteto veikla
Nuo 2013-11-19 prie VšĮ Lazdijų švietimo centro asmens statuso ir veikianti švietimo, socialinėje, kultūros
įsteigtas Lazdijų trečiojo amžiaus universitetas (toliau ir kitose srityse. Nuo 2016 m. TAU pradėjo savo veiklą
– TAU). TAU – savanoriška visuomeninė organizacija, Veisiejuose.
vienijanti vyresnio amžiaus žmones, neturinti juridinio
TAU TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:
Skatinti vyresnio amžiaus
žmones aktyviam fiziniam ir
dvasiniam gyvenimui, kelti
žinių bei kultūros lygį.

Skatinti prasmingą
skirtingų kartų žmonių
bendravimą;

Trečiojo amžiaus
universitetą 2021
metais lankė

96

dalyviai

Sudaryti sąlygas vyresnio
amžiaus žmonėms
mokytis bendraujant ir
bendradarbiaujant, skleisti
profesinės, kultūrinės
bei visuomeninės veiklos
patirtį;

Bendrauti su kitomis
draugijomis, bendrijomis
ir nevyriausybinėmis
organizacijomis;

Trečiojo amžiaus universitetą 2021 metais lankė 96
dalyviai: 68 Lazdijuose ir 28 Veisiejuose. Švietimo centras
neapsiriboja vien akademinių užsiėmimų organizavimu
TAU klausytojams. Organizuojami įvairūs praktiniai
užsiėmimai (menų kūrybinės dirbtuvės, IT gebėjimų

tobulinimas, fizinio aktyvumo praktinės veiklos, dainų
ansamblio veikla, paskaitos) bei klausytojų laisvalaikio
organizavimas (kelionės į kultūrinius renginius kituose
miestuose, edukacinės išvykos, saviveikla, vakaronės ir
pan.) 2021 m. vyko 55 renginiai, skirti Lazdijų rajono
savivaldybės senjorams.

Lazdijų rajono
senjorams 2021
metais buvo skirti

55

renginiai
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5.4. Verslumo skatinimas

2021 m. atlikta apklausa
dėl mokymų, seminarų ar kt.
pobūdžio renginių, skirtų Lazdijų
krašto verslininkams, poreikio.

Verslumo mokymai buvo
vykdomi projektų „Verslumo
kompetencijų
ugdymas“,
,,Verslumo skatinimas Dzūkijos
VVG teritorijoje“, ,,Verslumo
skatinimas Lazdijų mieste“,
„E-verslo modelio pritaikymas ir
verslumo gebėjimų didinimas
Lazdijų miesto gyventojams“
lėšomis.

Rajono verslininkai nuolat
informuojami apie ES struktūrinių
fondų paramą ir verslo plėtros
galimybes.

5.5. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo)
programos administravimas
Nuo 2013 m. birželio mėn. 28 d. Lazdijų rajono
savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 5-TS-801 Centras
paskirtas Lazdijų rajono savivaldybės energinio
efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose
programos įgyvendinimo administratoriumi.
Programos tikslas – sumažinti daugiausiai šiluminės
energijos suvartojančiuose daugiabučiuose namuose
suvartojamos šiluminės energijos sąnaudas, gerinti
Lazdijų rajono savivaldybės estetinį vaizdą ir gyvenamąją
aplinką.
2021 m. pateiktos paraiškos dėl 3 daugiabučių
namų atnaujinimo (modernizavimo),
3 namams
parengti investicijų planai. Vykdomi viešieji pirkimai
1 namo atnaujinimo (modernizavimo) projektavimui
ir statybos rangos darbams įsigyti. Vykdomas užbaigtų
namų kredito, paimto daugiabučiams namams atnaujinti
(modernizuoti), grąžinimo administravimas. Nuo
programos administravimo pradžios užbaigta ir atnaujinta
30 daugiabučių namų.
Veikia internetinis puslapis, skirtas padėti
gyventojams rasti su daugiabučių namų atnaujinimu
(modernizavimu) susijusią informaciją. Adresas: http://
www.svietimocentras.lt/node/12398
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6. MOKYMOSI APLINKOS
Centre yra biblioteka. Kaupiamos knygos, metodinė
literatūra, mokomosios programos ir kita medžiaga apie
švietimą, ugdymo proceso organizavimą, mokymosi ir
studijų galimybes, profesijas, kvalifikacijas, darbo rinką,
informacija apie verslo kūrimo ir vystymo galimybes ir kt.
Visi Centro klientai turi galimybę pasinaudoti sukaupta
medžiaga, leidiniais.

Iš viso bibliotekos fonduose yra apie

770
pavadinimų leidinių.
Pedagogai

Studentai

Biblioteka
naudojosi

Švietimo
specialistai

Verslininkai

Kiti Lazdijų
rajono
savivaldybės
gyventojai

Bibliotekoje yra kaupiama geriausia ir pažangiausia
patirtis, sėkmės istorijos, taip pat vykusių mokymo
programų metodinė medžiaga. Medžiaga kaupiama
popierinių arba elektroninių laikmenų forma. Bibliotekoje
nėra atskiro darbuotojo.
Kvalifikacijos tobulinimo renginiai
konferencijų salėje ir mokymų klasėje.

vyksta

7. BENDRADARBIAVIMAS
Išoriniai ryšiai 2021 metais buvo plėtojami
atsižvelgiant į Centro veiklos tikslus. Bendradarbiavimas
su išoriniais partneriais grindžiamas formalizuotais
(bendradarbiavimo sutartys) ir neformalizuotais
bendradarbiavimo būdais. Vyko bendradarbiavimas su
daugeliu įstaigų ir organizacijų. Bendrų tikslų siekimas
įgalina keistis ištekliais ir informacija, taip didinant
tiek Centro, tiek kitų organizacijų veiklos efektyvumą.
Partnerystė ir bendradarbiavimas su kt. institucijomis
naudinga gerinant Centro materialinę bazę, personalui
tobulinant kvalifikaciją ir didinant klientų skaičių.

Plėtojamas bendradarbiavimas su švietimo
įstaigomis, Nacionaline švietimo agentūra, universitetais,
leidyklomis, įvairių sričių lektoriais. Organizuojant
seminarus, vykdant projektus, dalijantis patirtimi ir
informacija, bendradarbiaujama su visais Lietuvos
regioniniais pedagogų švietimo centrais bei Lietuvos
švietimo centrų darbuotojų asociacija, suaugusiųjų
švietimo asociacija, pedagoginėmis psichologinėmis
tarnybomis taip pat verslo organizacijomis, NVO,
nepriklausomais verslo konsultantais bei vietos verslo
sektoriaus atstovais.

Vykdant
daugiabučių
namų
atnaujinimo
(modernizavimo) programos administravimo funkcijas,
bendradarbiaujama su Aplinkos projektų valymo agentūra,
„Šiaulių banku“ ir kt. suinteresuotomis įstaigomis,
organizacijomis bei asmenimis.
Bendradarbiaujama su užsienio šalių švietimo
institucijomis dalijantis patirtimi, aktualia informacija,
rengiant ir vykdant bendrus projektus.
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8. DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE
Centras per projektinę veiklą siekia inovacijų, kurios tobulina pedagogų ir kitų
Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų profesines kompetencijas, suteikia galimybę
dalyvauti edukaciniuose renginiuose.

Projektas „Verslumo kompetencijų ugdymas“.

Projekto tikslas – stiprinti Dzūkijos VVG teritorijoje gyvenančių potencialių, esamų
vietos projektų pareiškėjų ir vietos projektų vykdytojų kompetencijas verslumo, projektų
Švietimo centras vykdo pačių parengtus projektus, vykdo projektus kaip partneris,
įgyvendinimo, bendradarbiavimą kaimo vietovėse, taip sudarant didesnes galimybes
skleidžia informaciją apie projektus, padeda rasti partnerius, konsultuoja rengiant ir
veiklos įvairinimui ir diversifikavimui, jų teikiamų paslaugų ir produktų konkurencingumo
vykdant projektus.
didinimui.
Projekto veikloms (mokymams) įgyvendinti skirta 19 706,00 Eur parama, iš
jos
Europos
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro 16 750,10 Eur, t. y. 85 proc.
Projektas „Suvokti pasaulį savaip – socialinių įgūdžių ir elgsenos ugdymas“.
Sutartis su Europos socialinio fondo agentūra pasirašyta 2020 m. rugpjūčio 17 d. paramos sumos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro 2 955,90 Eur, t. y. 15 proc.
projekto kodas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0307. Bendra projekto vertė 69,684,71 Eur. Iš paramos sumos. Sutartis pasirašyta 2020-02-03. Projekto veiklų pabaiga 2021-06-30.
jų – savivaldybės biudžeto lėšos 7328,33 Eur.
Projekto tikslas – teikti socialines paslaugas pažeidžiamoms šeimoms.
Projekto veiklos: DIR terapija; Psichologo konsultacijos; Savigalbos grupė, ABA
koordinatoriaus mokymai; Užsiėmimai multisensoriniame kambaryje; Asmeninio
asistento paslaugos; Informacija apie paslaugas patiriant socialinę atskirtį.

Projektas ,,Verslumo skatinimas Dzūkijos VVG teritorijoje“.
Projekto tikslas – stiprinti Dzūkijos VVG teritorijoje gyvenančių potencialių, esamų
vietos projektų pareiškėjų ir vietos projektų vykdytojų kompetencijas verslumo, projektų
įgyvendinimo, bendradarbiavimą kaimo vietovėse taip sudarant didesnes galimybes
veiklos įvairinimui ir diversifikavimui, jų teikiamų paslaugų ir produktų konkurencingumo
didinimui.

Projekto veikloms (mokymams) įgyvendinti skirta 19 992,00 Eur parama, iš jos
Įgyvendintas projektas „Mokytojų mokymosi akademija“, finansuojamas pagal
Lazdijų rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro 16 993,2 Eur, t. y. 85 proc. paramos
programą. Projekto tikslas – sukurti sąlygas mokytojų kolegialiam mokymuisi, dalijimuisi sumos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro 2 998,8 Eur, t. y. 15 proc. paramos
sumos. Sutartis pasirašyta 2021-04-02. Planuojama projekto veiklų pabaiga 2022-10-27.
patirtimi, praktikomis ir sėkmės istorijomis (gauta 500 Eur).
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Kaip partneris Centras dalyvavo projekte ,,Verslumo
skatinimas Lazdijų mieste“ pagal Vietos plėtros
strategijų, įgyvendinamų pagal 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto
„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr.
08.6.1-ESFA-V-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros
strategijų įgyvendinimas“ . Projekto vykdytojas – UAB
,,Martas Group”.

9. 2021 M. VEIKLOS APIBENDRINIMAS

2021 m. Centras kūrė ir įgyvendino mokymosi
aplinkas, skirtas švietimo, verslo, kultūros ir kitų įstaigų
ir jų bendruomenių narių šiuolaikinių kompetencijų
tobulinimui, t. y. rengė kvalifikacijos tobulinimo programas
ir projektus, organizavo kvalifikacijos tobulinimo renginius,
tyrė kvalifikacijos tobulinimo poreikius, paklausą, skatino ir
Šiuo projektu siekiama, kad Lazdijų miesto
diegė pažangias iniciatyvas, padedančias suaugusiesiems
nedirbantys darbingi gyventojai atrastų savyje motyvacijos
tobulinti profesinį meistriškumą, aktyvinti ugdymo
pradėti verslą bei įgytų žinių, nuo ko jį pradėti ir kaip jį
procesą, konsultavo programų, projektų rengimo ir kitais
vystyti. Projekto dalyviai buvo mokomi verslumo, teisės,
klausimais, bendradarbiavo su kitomis šalies neformaliojo
kompiuterinio raštingumo.
suaugusiųjų švietimo, kvalifikacijos tobulinimo, švietimo
Kaip partneris Centras dalyvavo projekte „E-verslo pagalbos institucijomis. Sėkmingai ir aktyviai vykdė
modelio pritaikymas ir verslumo gebėjimų didinimas projektinę veiklą.
Lazdijų miesto gyventojams“ pagal Vietos plėtros
Centras teikė švietimo pagalbą Lazdijų rajono
strategijų, įgyvendinamų pagal 2014–
savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams,
2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir švietimo
veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties įstaigoms, jų vadovams, pavaduotojams ugdymui,
didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-927 mokytojams, švietimo pagalbą teikiantiems specialistams.
priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų
Centro veikla vyko planingai, kryptingai. Buvo
įgyvendinimas“. Projekto vykdytojas – MB ,,IT nova”.
nuolat analizuojama esama situacija ir numatomi artimi
Projekto dalyviams suteikiama galimybė net ir veiklos tikslai bei perspektyvos. Sutelktas kompetentingas
neturint programavimo žinių, susikurti el. parduotuvę, personalas, gebantis kvalifikuotai atlikti centro funkcijas.
optimizuoti reikalingos el. prekybos procesus ir, Nepasiekus rezultato, aptariamos nesėkmės priežastys,
panaudojant rinkodaras žinias, sėkmingai pradėti veiklą. veiklos tobulinimo galimybės. Vyksta nuolatinė veiklų
Taip pat pasinaudoti mentoriaus paslauga, padedant refleksija, darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas.
žengti pirmuosius žingsnius, vystant elektroninį verslą.
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ATEINANČIŲ FINANSINIŲ METŲ VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1 Tikslas

Uždaviniai:

Skatinti visą gyvenimą trunkantį
mokymąsi, plėtojant neformaliojo
suaugusiųjų švietimo paslaugų įvairovę
ir didinant jų prieinamumą.

1.1. Tobulinti besimokančiųjų suaugusiųjų profesines kompetencijas,
atsižvelgiant į jų poreikius bei į nacionalinius ir regioninius švietimo
prioritetus.
1.2. Plėtoti „Nuo duomenų link sprendimų“ kultūrą, stiprinant
duomenimis grįstos švietimo kokybės vadybos nuostatas.
1.3. Stiprinti tarpinstitucinę partnerystę, teikiant kompetencijų
tobulinimo ir švietimo pagalbos paslaugas.

2 Tikslas

Uždaviniai:

Didinti švietimo pagalbos prieinamumą

2.1. Plėtoti ir gerinti pedagogines psichologines paslaugas.
2.2. Plėsti švietimo pagalbos paslaugų pasiūlą.

3 Tikslas

Uždaviniai:

Mažinti daugiabučiuose namuose
suvartojamos šiluminės energijos
sąnaudas, gerinti Lazdijų rajono
savivaldybės estetinį vaizdą ir
gyvenamąją aplinką.

3.1. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos
administravimas.

Ataskaitą parengė VšĮ Lazdijų švietimo centro
direktorė Eglė Mačionienė.

4 Tikslas

Uždaviniai:

Skatinti verslumą, užtikrinant
mokymo(si) paslaugų pasiūlą /
prieinamumą.

4.1. Teikti mokymų paslaugas verslumo kompetencijų įgijimui /
tobulinimui.

Statistinius duomenis ataskaitai pateikė Centro
darbuotojai
Eglė Mačionienė
Direktorė
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