
 

 

VŠĮ LAZDIJŲ ŠVIETIMO CENTRAS 
 

 

 

2015 M. VEIKLOS ATASKAITA 
 

 

 

 

 

 

Lazdijai 

 

 

 

 

 



2 

 

VšĮ Lazdijų švietimo centro 2015 m. veiklos ataskaita 

 

TURINYS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. BENDROJI DALIS 3 

2.  CENTRO TIKSLAI 3 

3. CENTRO DARBUOTOJAI 4 

4. FINANSAVIMO ŠALTINIAI, LĖŠOS IR TURTAS 4 

5. 2015 M. VEIKLA: 7 

5.1 Kvalifikacijos tobulinimas ir tęstinis suaugusiųjų mokymas (is) 7 

5.2 Pedagoginė psichologinė pagalba 9 

5.3 Verslumo skatinimas 14 

5.4 Trečiojo amžiaus universiteto veikla 15 

5.5 Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos administravimas 16 

6. MOKYMOSI APLINKOS  16 

7. BENDRADARBIAVIMAS   16 

8. DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE  17 

9. 2015 M. VEIKLOS APIBENDRINIMAS 20 



3 

 

VšĮ Lazdijų švietimo centro 2015 m. veiklos ataskaita 

 

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. 

Savo veikloje Centras vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu 
kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, 
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimais, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos vaiko teisių 
apsaugos pagrindų įstatymu, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais 
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, 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: Seinų g.  1, LT-67113 Lazdijai. Tel. (8  318) 51 779, el.p. sc@lazdijai.lt, įmonės kodas 
195470645.  

Centro 2015 m. veiklos ataskaitoje siekiama parodyti praėjusių metų darbus, jų rezultatus. 

 

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 ; 
 

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

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

mailto:sc@lazdijai.lt
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 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. 
 

Įgyvendindami 2015 metais keliamus veiklos tikslus, Centro darbuotojai siekė atsižvelgti į visų 
klientų poreikius. Informacija apie centro teikiamas paslaugas skleidžiama interneto svetainėje 
www.sc.lazdijai.lt, informaciniuose lankstinukuose, stenduose, spaudoje, susitikimuose su klientais 
ir siunčiant informacinius pranešimus el. paštu. 

Rengiami Centro veiklos planai: metinis veiklos planas ir veiklos planai kiekvienam mėnesiui. 

 3. CENTRO DARBUOTOJAI 

1 lentelė. Centro etatų bei darbuotojų skaičius 2015 metais: 

 

4. FINANSAVIMO ŠALTINIAI, LĖŠOS IR TURTAS 

Pagrindinis Centro finansavimo šaltinis -  savivaldybės biudžetas, lėšos skiriamos darbuotojų darbo 
užmokesčiui. Pagal patvirtintus kvalifikacijos tobulinimo renginių įkainius Centras gavo lėšų už 
kvalifikacijos tobulinimo paslaugų užsakymus (užsakovų lėšos). Papildomų lėšų gavo vykdydamas 
projektus.  
 
2015 m. buvo gautas 84190 Eur finansavimas iš Lazdijų rajono savivaldybės dalinai padengti veiklos 
išlaidoms, iš kurių 31490 Eur  mokinio krepšelio lėšos. Comenius Strateginių partnerysčių projekto 
Nr. 2014-1-LT01-KA201-00552 „HELP AND HELPED“ įgyvendinimui, švietimo centras gavo 2084,45 

Eil. 
Nr.  

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Darbuotojų 
skaičius metų 
pradžioje 

Darbuotojų 
skaičius metų 
pabaigoje 

1.  Direktorius 1 1 1 

2.  Metodininkas 2 1 2 

3.  Psichologas 1,25 2 2 

4.  Specialusis pedagogas 0,75 1 1 

5.  Logopedas 0,5 1 1 

6.  Socialinis pedagogas 0,5 1 1 

7.  Vyriausiasis buhalteris 1 1 1 

8.  Valytojas 0,25 1 1 

9.  Projekto vadovas 1 1 1 

10.  Projekto koordinatorius 0,5 1 1 

11.  Buhalteris 0,5 - 1 

12.  Inžinierius -statybininkas 0,25 1 1 

13.  Finansų konsultantas 0,25 - - 

Viso: 9,75 12 14 

http://www.sc.lazdijai.lt/
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Eur finansavimą. Iš kultūros ir sporto programos projekto vykdymo finansavimui gauta 200 Eur, o iš 
visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos – 350 Eur.  
 

 
2 lentelė. Viešosios įstaigos Lazdijų švietimo centro finansavimo analizė už 2015 metus. 

Finansavimo šaltinis Gautas finansavimas Panaudotas finansavimas 

Lazdijų rajono savivaldybė 84190,00 84190,00 

Lazdijų rajono savivaldybė 2084,45 2084,45 

Lazdijų rajono savivaldybė 550,00 550,00 

Kitos finansavimo pajamos 5177,08 5177,08 

Iš viso finansavimo pajamų                 92001,53 92001,53 

 
3 lentelė. Centro pajamos už suteiktas paslaugas ataskaitiniais metais: 

p
aj

am
o

s 

už organizuojamus seminarus ir kursus 14276,10  

už renginių ir mokymų organizavimą  5469,40  

už daugiabučių namų renovacijos projekto administravimą  6773,61  

nuomos pajamos 624,56  

Viso pajamų: 27143,67 Eur. 

 
4 lentelė. Centro sąnaudos per finansinius metus:  

są
n

au
d

o
s 

Suteiktų paslaugų savikaina  10268,79  

 
 
Veiklos 
sąnaudos  

darbuotojų išlaikymo sąnaudos  97930,23  

ilgalaikio turto nusidėvėjimas  6868,15  

patalpų išlaikymo sąnaudos  10948,90  

ryšių sąnaudos  1535,75  

kitos veiklos  4126,39  

Viso veiklos sąnaudų 131678,21 Eur. 

                   
                         
 
Kompensuotos sąnaudos 92001,53 Eur. – tai sąnaudos, kurios kompensuojamos iš finansavimo  
pajamų. Švietimo centro veiklos ataskaitinio laikotarpio nuostolis 12533,01 Eur.   

Centro dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje. 

Ataskaitinių metų pradžiai švietimo centro kapitalas – 11604,50 Eur. Kapitalą sudaro dalininkų 
įnašai, tai Lazdijų rajono savivaldybės įnašas. 2015 m. buvo padidintas viešosios įstaigos Lazdijų 
švietimo centro dalininkų kapitalas investuojamo ir perduodamo ilgalaikio materialiojo turto verte 
– 939,00 Eur. Ataskaitinių metų pabaigai švietimo centro kapitalas – 12543,50 Eur. 
 
Duomenys apie viešosios įstaigos išlaidas vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos 
vadovo išmokoms: 
Vadovui priskaitytas darbo užmokestis – 10994,53 Eur. 
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                  socialinio draudimo įmokos –   3406,09 Eur. 

                                                      Iš viso- 14400,62 Eur. 

 
Turtas 

 
Ilgalaikiam turtui priskiriamas turtas, kuris teikia centrui ekonominės naudos ilgiau negu vienerius 
metus.  Įstaigoje naudojamas įvairus ilgalaikis turtas, kuris yra suskirstytas į smulkesnes grupes, todėl 
yra patvirtintas skirtingas naudingo tarnavimo laikas metais: 

 baldai – 6 m; 

 inventorius – 4 m; 

 buitinė technika – 4 m; 

 biuro technika – 3 m. 
 
Ilgalaikio materialiojo  turto  nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu ( tiesiniu ) būdu. 
Įstaigos balanse ilgalaikis turtas parodomas likutine verte – įsigijimo ir nusidėvėjimo skirtumu. 

 
Ilgalaikio turto būklė 2015 m. 
 

5 lentelė. Ilgalaikio turto būklė 2015 metais.  

  
Įsigijimo  
vertė 

Nusidėvėjimo suma   
      (2015 01 01)  

Įsigyta 
2015 m. 

Nusidėvėjimo 
suma   2015 m.  

Likutinė 
vertė 

 Nematerialus 
turtas 

3532 1604 1200 1163 1965 

M
at

e
ri

al
u

s 
 

tu
rt

as
: 

   

   Inventorius 4900 4898 -  2 

   Buitinė technika 312 311 -  1 

   Biuro technika 22813 13026 939 5536 5190 

   Baldai 22131 21272 - 169 690 

Viso: 53688 41111 2139 6868 7848 

 
Užbalansinėje sąskaitoje apskaitomas pagal panaudos sutartį naudojamas turtas: 
- centro patalpos - 2008 m. rugpjūčio 1 d. perdavimo – priėmimo aktu viešajai 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 2018 m. rugpjūčio mėn.1 d.  
 

- kompiuterinė tarnybinės paskirties techninė įranga – 2007 m. sausio 31 d. perdavimo ir 
priėmimo aktu Nr. 1 centrui perduotas saugoti Kauno technologijos universiteto 
patikėjimo teise valdomas turtas, kurio vertė 6974,20 Eur, laikotarpiui kol šis turtas bus 
perduotas centrui pagal panaudos sutartį arba grąžintas davėjui. 
 

- ilgalaikis ir trumpalaikis turtas – 2013 m. rugpjūčio 28 d. perdavimo priėmimo aktu 
perduotas  iš Lazdijų rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos, kuris buvo 
gautas iš Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro pagal panaudos sutartis, jo 
vertė 3892,84 Eur. 
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- ilgalaikis ir trumpalaikis turtas   perdavimo priėmimo aktu perduotas  Specialiosios 

pedagogikos ir psichologijos centro pagal panaudos sutartis, jo vertė 1402,99 Eur. 
 

- centro patalpos - 2014 m. rugpjūčio mėn. perdavimo – priėmimo aktu viešajai įstaigai 
Lazdijų švietimo centrui perduotos Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise 
priklausančios patalpos, kurių plotas 483,01 m² ir pradinė įsigijimo vertė – 102101,67 Eur, 
laikotarpiui iki 2018 m. gruodžio mėn.9 d.  

 

5. 2015 M. VEIKLA 

 

5.1. Kvalifikacijos tobulinimas ir tęstinis suaugusiųjų mokymas (is) 
 
6 lentelė. Kvalifikacijos tobulinimo renginių formos ir dalyvių skaičius: 
 

 Renginių skaičius Valandų skaičius Dalyvių skaičius 

Seminarai 50 347 1047 

Kursai 11 326 104 

Paskaitos 32 67 1194 

Edukacinės išvykos 5 70 121 

Atviros veiklos  9 27 110 

Diskusija 3 6 52 

Kūrybinės dirbtuvės 6 50 114 

Forumas 2 12 53 

Konfererencija 4 24 195 

Konsultacija 14 42 118 

Supervizija 1 7 8 

Kita 15 44 475 

Iš viso: 152 1022 3591 

 
 

 

 

 

        7 lentelė. Kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių tikslinės grupės: 

 Renginių 
skaičius 

Valandų 
skaičius 

Dalyvių 
skaičius 
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Ikimokyklinio ugdymo mokytojai ir 
priešmokyklinio ugdymo mokytojai 

1 6 22 

Pradinio ugdymo mokytojai 7 44 128 

Pagrindinių ir vidurinių mokyklų dalykų 
mokytojai 

22 154 306 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, 
ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai 

3 19 83 

Specialiojo ugdymo pedagogai 2 18 53 

Mokyklų bendruomenės, komandos 9 72 199 

Kita  6 36 256 

 
 
Centro klientai 

Centre teikiamomis informacijos, konsultacijų ir mokymų paslaugomis naudojasi Lazdijų rajono 
savivaldybės mokyklų bendruomenės, verslo, kultūros sektoriaus bei kitų profesijų ir socialinių 
grupių atstovai.  

Pagrindiniai Centro klientai – Lazdijų rajono savivaldybės švietimo įstaigų: gimnazijų, mokyklų, 
mokyklų- darželių, lopšelių-darželių, Veisiejų TVM, Lazdijų  meno mokyklos ir Lazdijų sporto centro 
- pedagogai. Centro organizuojamuose renginiuose taip  pat dalyvavo ir kitų  rajonų savivaldybių 
gyventojai. 

 
Lektoriai 
2015 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 ir kt.  
 

             8 lentelė. Seminarų, kursų, paskaitų ir kitų renginių lektoriai. 

 Seminarų 
skaičius 

Kursų 
skaičius 

Paskaitų 
skaičius 

Švietimo centro darbuotojai 8 6 12 

Mokytojai praktikai 21 5 3 

Aukštųjų mokyklų ir mokslo institucijų 
mokslininkai, dėstytojai 

7  3 

Ministerijų, apskričių viršininkų, savivaldybių 
administracijų ir kitų valstybės institucijų 
darbuotojai 

3  2 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, 
ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai 

3  1 

Kiti  8  11 
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Kvalifikacijos tobulinimo poreikių tyrimas 

Centre vykdomas kvalifikacijos tobulinimo poreikių tyrimas. Rengiamos anketinės apklausos, 
kuriomis 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, mokyklos 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 
švietimo padalinių specialistais, verslininkais, 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 pagal klientų poreikius, 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 seminaro (po renginių, metodinių būrelių užsiėmimuose). 
 
Metodinė veikla  
 
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.  
Savivaldybėje veikia 24 metodiniai būreliai, kurie vienija savivaldybės pedagogus. Būrelių veikla 
vykdoma ištisus metus. Vyko  metodinių būrelių pasitarimai, atviros pamokos, jų stebėjimas ir 
analizė. 
 
 

5.2. Pedagoginė psichologinė pagalba 

2015 metais Lazdijų rajono savivaldybės švietimo įstaigose ugdėsi 174 specialiųjų ugdymosi poreikių 
(toliau – SUP) turintys vaikai, (iš kurių 122 vaikai mokėsi pagal pritaikytą programą, 47 - pagal 
individualizuotą programą, 5- pagal Bendrąsias programas). Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai 
sudaro apie 6 proc. visų Lazdijų rajono savivaldybei pavaldžių mokyklų mokinių. 

Vaikų, turinčių labai didelius ugdymosi poreikius, yra 5 (3 proc. visų SUP vaikų). Daugiausiai yra vaikų, 
turinčių vidutinius ugdymosi poreikius- 93 mokiniai (53 proc.) ir didelius ugdymosi poreikius- 73 
vaikai  (42 proc.). Vaikų, turinčių nedidelius ugdymosi poreikius, yra 3 (2 proc. visų SUP vaikų). 

2015 metais švietimo pagalba buvo teikiama 407 vaikams, tai yra apie 14 proc. visų Lazdijų rajono 
savivaldybės ugdymo įstaigų vaikų. 
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2015 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. 
 
Buvo atliekami pedagoginiai psichologiniai įvertinimai (83), teikiamos konsultacijos (188), vyko 
darbas su grupėmis ne tik Centre, bet ir Lazdijų rajono savivaldybės ugdymo įstaigose bei seniūnijose 
(11 grupių), metodinė veikla mokyklose (6 metodinės dienos), rengiami kvalifikacijos kėlimo 
renginiai (28). 

Parengta 110 atitinkamų raštiškų išvadų, rekomendacijų tėvams ir mokykloms bei rekomenduota 
tinkamiausia ugdymo forma, programa ir būdai. Išduotos 9 pažymos mokykloms dėl pagrindinio 
ugdymo pasiekimų patikrinimo užduoties vertinimo instrukcijos pritaikymo. 

Specialistai 2015 m. sistemingai kėlė savo kvalifikaciją ir dalyvavo įv.  mokymuose, seminaruose ir 
konferencijose Lietuvoje ir užsienyje. 

9 lentelė. Pedagoginis psichologinis įvertinimas 
 

  Įvertinimų 
skaičius 

Pastabos 

Atlikta kompleksinių 
pedagoginių psichologinių 
vaikų įvertinimų 

83 Vertina keli specialistai.  
Į vertinimą įeina pirminis pokalbis su tėvais ir 
vertinimo išvadų pristatymas. 

Atlikta  specialiųjų ugdymosi 
poreikių įvertinimų 
 

3 Kai vertina tik 1 specialistas. 

Atlikta vaiko mokyklinio 
brandumo įvertinimų  

4 Į vertinimą įeina pokalbis su tėvais ir 
vertinimo išvadų pristatymas. 

Atlikta gabių vaikų įvertinimų - Į vertinimą įeina pokalbis su tėvais ir 
vertinimo išvadų pristatymas. 

Atlikta įvertinimų dėl 
profesijos pasirinkimo 

2 Į vertinimą įeina pokalbis ir vertinimo išvadų 
pristatymas. 

Išvados tikslinimas Pažymoje  18 Pagal pateiktus dokumentus 
 

Paruošta pažymų dėl egzaminų 
pritaikymo  

9 Pagal pateiktus dokumentus 
 

 

 
 10 lentelė. Pedagoginis psichologinis konsultavimas  
 

Klientų grupė Konsultacijų skaičius 

Specialiojo 
pedagogo 

Logopedo Psichologo Socialinio 
pedagogo 
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Pedagogai  6 10 24 8 8 7 4 8 12 10 3  

Švietimo 
pagalbos 
specialistai 

22 4 61 18 5 10 6 5 22   36 

Švietimo 
įstaigų vadovai 

5 2 23 5 5 8 2  17    

Tėvai 136 8 29 23 2 7 54 10 14 40   

Vaikai/ 
mokiniai 

12   13      27   

Kiti  7  55  1 1 4 2 6    

Iš viso 188 24 192 67 21 33 70 25 71 77 3 36 
 

 

11 lentelė. Psichologinės pagalbos teikimas  
 

Problema Klientų skaičius Konsultacijų skaičius 
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Elgesio ar/ir emocijų  9   5 4 18   15 5 

Bendravimo  8   2 2 10   3 6 

Mokymosi  6  4 8 1 5  2 27 3 

Krizės  3  2 6  5  2 10  

Patyčios ir smurtas  1     3     

Klinikinės  4   2 1 6   9 3 

Kita 1     2     

Iš viso: 32  6 23 8 49  4 64 17 

 
12 lentelė. Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas 
 

Problema Specialiojo pedagogo Logopedo 

Klientų  Pratybų  Klientų Pratybų  

Specifiniai mokymosi sutrikimai 1 4   

Elgesio ar/ir emocijų sutrikimai 1 1   

Kalbėjimo ir kalbos sutrikimai   7 50 



12 

 

VšĮ Lazdijų švietimo centro 2015 m. veiklos ataskaita 

 

Kiti atvejai  3 7   

Iš viso: 5 12 7 50 

 
 
13 lentelė. Grupių vedimas  
 

Eil. 
Nr. Grupės pavadinimas Specialistas 

Skaičius 

Dalyviai Valandos 

1 Socialinių įgūdžių užsiėmimai vaikams, 
lankantiems Krosnos dienos centrą 
„Naminukai“     
(3 susitikimai 2015-01-22, 2015-02-19, 
2015-02-26) 

Socialinis pedagogas 6 3 

2 Užsiėmimas „Renkuosi gyvenimą“ (02-03) 
M. Gustaičio gimnazija 2gc klasė 

Psichologas 23 1 

3 Pozityvios tėvystės įgūdžių mokymai 
(Būdviečio seniūnijoje, 4 susitikimai 2015-
03-03, 2015-03-09, 2015-03-23, 2015-04-
15)  

Socialinis pedagogas 8 6 

4 Efektyvios tėvystės įgūdžių mokymai (03-
24/ 04-21/06-08/06-15) Šventežerio 
seniūnija 

Psichologas 6 12 

5 Bendravimo su vaikais tobulinimo kursai 
tėvams (03-30, 04-10/17/24) 

Psichologas 3 20 

6 Užsiėmimas su vaikais savižudybių 
prevencijos tema “Gyventi verta nes...“ 
(09-10, Kapčiamiesčio socialinės globos 
centras „Židinys“) 

Psichologas 8 2 

7 Užsiėmimai tėvams „Pozityvi tėvystė“ (09-
14/12-07) 

Psichologas 9 10 

8 Užsiėmimai „Konfliktinių situacijų 
valdymas“ (09-16 ir 30 d. / 11-04 ir 09 d.) 

Psichologas 5 4 

9 Bendravimo su vaikais tobulinimo kursas 
(10-06/13 / 20) 

Psichologas 1 20 

10 Supervizinė paramos kolegai grupė (10-14) Specialusis pedagogas, 
psichologas, socialinis 
pedagogas 

7 8 

11 Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijoje 
mokiniams „Alkoholizmo prevencija“ (10-
15) 

Psichologas 21 1 

 
14 lentelė. Metodinė veikla 
 

Priemonės Priemonių skaičius 
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Centro 
patalpose 

Kitose 
įstaigose 

Dalyvavimas metodinėse dienose 2 4 

Dalyvavimas miesto/rajono psichologų metodinėje  veikloje 5 1 

Dalyvavimas miesto/rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų 
metodinėje  veikloje 

6 3 

Dalyvavimas miesto/rajono socialinių pedagogų metodinėje  veikloje 5  

Dalyvavimas mokyklų VGK posėdžiuose, atvejų aptarimuose 1 4 

Vadovavimas studentų praktikai  2 

Pedagoginės veiklos vertinimas  atestuojantis pedagogui - - 

Psichologų asistentų  ir pirmus metus dirbančių psichologų 
kuravimas 

5  

Bakalauro ar magistro darbų recenzavimas  1 

Metodinių priemonių, knygų rengimas 1  

Kita: intelektinio produkto rengimas (Erasmus+ Comenius Strateginių 
partnerysčių projekte „Padėk ir gauk pagalbą“) 

1  

 
 
 
15 lentelė. Prevencinė veikla 
 

Priemonės Priemonių skaičius 

Dalyvavimas savivaldybės 
vaiko gerovės komisijos 
veikloje (posėdžių skaičius) 

4 

Centro inicijuoti ar 
įgyvendinti projektai 

2 (Erasmus+ KA2 Strateginių partnerysčių projektas „padėk ir gauk 
pagalbą“,  projektas pagal Visuomenės sveikatos programų 
rėmimo programą „Mylim save – saugom save“ 

Centro dalyvavimas kitų 
institucijų įgyvendinamuose 
projektuose 

2 („Šeima - maža visuomenės komanda“, „Varnėnų kaimo 
bendruomenei svarbi jos ilgalaikė ateitis“) 

Tarpžinybiniai / 
tarpinstituciniai pasitarimai, 
posėdžiai 
 

10 

Akcijos 2 („Lietuvai ir man“; aukštai į dangų kilo vaikų paleisti balandžiai - 
taip buvo pasakyta "Smurtui prieš vaikus - NE) 

Kita: pravesti renginiai 
mokiniams prevencijos 
savaitei 

2 („Rūkymo žala mūsų organizmui“, „Alkoholizmo prevencija“) 

Surengti atvykstančių 
lektorių renginiai 

1 (03-27 T. Ščiurinos seminaras „Kaip sėkmingai išsilaisvinti nuo 
įvairių priklausomybių“) 
2 (03-26 T. Ščiurinos susitikimai su Šventežerio mokyklos ir Lazdijų 
Motiejaus Gustaičio gimnazijos mokiniais priklausomybių tema) 
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16 lentelė.  Tyrimai 
 

Pavadinimas Dalyviai ir jų skaičius 

Mokinių psichinės sveikatos tyrimas (parengimas, vykdymas) 176 mokiniai 

 

5.3. Verslumo skatinimas 

2015 m. Centras teikė informacijos, konsultacijų ir mokymo paslaugas smulkaus ir vidutinio verslo 
subjektams, naujai įsteigtiems verslo subjektams ir potencialiems verslininkams. 

Vykdant 2015 m. rugpjūčio 24 d.   Seminarų, mokymų, konferencijų ir renginių, aktualių Lazdijų 
rajono smulkiojo ir vidutinio verslo sričiai, organizavimo paslaugų pirkimo sutartį Nr. 2015-08-24/53-
135 pasirašytą su Lazdijų rajono savivaldybės administracija, buvo įvykdytos šios veiklos: 

I.  Verslumo mokymai skirti Lazdijų rajono jaunimui, kaip potencialiems būsimiesiems 
verslininkams, skatinant susidomėjimą nuosavo verslo kūrimu.  Organizuoti 5 verslumo mokymai 
jaunimui Lazdijų rajono švietimo įstaigose, kuriuose dalyvavo 243 asmenys:                                                                                                     
1. 2015-10-20 Seirijų Antano Žmuidzinačiaus gimnazijoje mokymuose dalyvavo 44 mokiniai;                                      
2. 2015-11-03 Lazdijų r.  Šventežerio mokykloje mokymuose dalyvavo 40 mokinių;                                              
3.  2015-11-10  Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijoje dalyvavo 79 mokiniai;                                                 
4.  2015-11-17 Veisiejų technologijos ir verslo mokykloje dalyvavo  40  mokinių;                                        
5. 2015-12-02 Veisiejų Sigito Gedos gimnazijoje dalyvavo 40 mokinių. 

Mokymuose dalyvavo Lazdijų švietimo centro direktorė Eglė Mačionienė, Lazdijų švietimo centro 
metodininkė Edita Gudišauskienė skaitė pranešimą ,,Verslas. Verslo rėmimo programos”. Donatas 
Vasiliauskas, VšĮ ,,Lietuvos Junior Achievement” Dzūkijos regiono vadovas vedė  užsiėmimus 
,,Pradėk verslą jau mokyklos suole" - buvo kalbama apie motyvaciją, pomėgius ir galimybes savo 
pomėgius paversti verslu bei  kaip save realizuoti jau mokyklos suole, kokios galimybės  atsiveria ir 
kaip mokiniai  gali užsidirbti, gerai leisti laiką ir ugdytis save, vyko  praktinis užsiėmimas  ,,Sukurk 
verslo idėją savo kraštui". Mokymuose dalyvavę verslininkai pristatė savo sėkmės istorijas.  

II.  Renginys Lazdijų rajono verslininkams ,,Verslo sparnai 2015“  vyko 2015-12-17. Jame dalyvavo 45 
asmenys.  Renginio tikslas – įvertinti, paskatinti įvairių ūkio šakų verslo atstovus už jų indėlį į Lazdijų 
ekonomikos ir verslo plėtrą, stiprinti verslo ir valstybės institucijų bendradarbiavimą, paskleisti žinią 
apie sėkmingus verslininkus.  Renginio metu VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto prodekanas dr. 
Vytautas Liesionis skaitė pranešimą-diskusiją "Paprastas požiūris į verslą". Buvo paskelbti ir 
apdovanoti nominacijų ,,Jaunas ir verslus“ ( Norgaudas Pilvinis), ,,Už Lazdijų vardo garsinimą“ (UAB 
,,Staigūs sprendimai“), ,,Už šeimos verslo vystymą” (Vido Varnelio įmonė “Banga”),  ,,Už sėkmingą 
verslo pradžią“ (Kaimo turizmo sodybos “Gintarinis namas” savininkas Žydrūnas Vasiliauskas), 
,,Versli kaimo bendruomenė‘‘ (Varnėnų kaimo bendruomenė)  laimėtojai.  

2015 m. Centre vyko informaciniai renginiai verslininkams ir potencialiems verslininkams:                          
- Pristatymas  – konsultacija “Kaip pasinaudoti Europos Sąjungos 2014  – 2020 m. kaimo plėtros 
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parama?“;                                                                                                                                                                                                                             
- Paskaita ,,Verslumas ir turtas, kurio neveikia infliacija”. 

Verslininkams aktuali informacija siunčiama jiems tiesiogiai el. paštu, skelbiama Švietimo centro 
svetainėje. 

5.4. Trečiojo amžiaus universiteto veikla 

Centre 2013-11-19 įsteigtas Lazdijų trečiojo amžiaus universitetas (toliau - TAU). TAU - savanoriška 
visuomeninė organizacija prie VšĮ Lazdijų švietimo centro, vienijanti vyresnio amžiaus žmones, 
neturinti juridinio asmens statuso ir veikianti švietimo, socialinėje, kultūros ir kitose srityse.                                      

TAU tikslai ir uždaviniai: 

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

 Skatinti prasmingą skirtingų kartų žmonių bendravimą; 

 Bendrauti su kitomis draugijomis, bendrijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis; 

 Skatinti vyresnio amžiaus žmones aktyviam fiziniam ir dvasiniam gyvenimui, kelti žinių bei 
kultūros lygį.  
 
TAU vienija 108 narius- klausytojus.  

2015 m. organizuoti šie renginiai: 

- 21 paskaita,  diskusija  (,,Biblioterapija“, ,,Kūrybiškumas. Kur slypi originalumo šaltinis“, Naujausi 
senovės medicinos laimėjimai", „Kodėl kiekvienam verta suvokti, kas yra nacionalinės sąskaitos?“, 
,,Ko nepasako gydytojas“, „Jei gyvenome okupuoti, tai ar gyvenome?“, ,,Širdies ir kraujagyslių ligos: 
kaip sumažinti jų riziką?", ,,Europos viduramžiai  ir perėjimas į Naujuosius laikus“, ,,Su džok terapija 
(taškinio delnų masažo sistema)“, ,,Lazdijai- nuo įkūrimo iki dabar“, ,,Informaciniai karai ir 
ekstremalios situacijos“,  ,,Ar Lietuvos valdžioms rūpi socialinis teisingumas?", ,,Vartotojų teisės“, 
„Kaip atpažinti priešišką propagandą?“, ,,Psichikos sveikatos tausojimas“, ,,Sandoriai, internetu ir ne 
prekybai skirtoje vietoje sudarytų sutarčių ypatumai“, „Lietuviškos tapatybės paieškos“, 
„Mokykimės gyventi sveikai“, ,,Psichologijos ir dvasingumo ryšys bei vieta žmogaus gyvenime“, 
„Širdies ligų pažinimas ir kaip jų išvengti“, „Dvasingumas žmogaus gyvenime“ir t.t.); 

- Kūrybinės dirbtuvės ir jų metu sukurtų darbų parodos (,,Vėlimas iš vilnos“, ,,Šiaudinukai“, ,,Nėrimas 
vašeliu iš virvės“, ,,Dovanos iš virtuvės“ ir kt.); 

- edukacinės išvykos(į Anykščius, į Lenkiją ,,Lietuvybės  pėdsakais“); 

 

-kiti renginiai (Naujametinė popietė, Popietė, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, Rytmetis 
,,Velykų rytą lelija pražydo“, Interaktyvus pažintinis seminaras ,,Pajusk, išgirsk, paliesk“,  Mokslo 
metų pabaigos šventė,  Naujų mokslo metų pradžios šventė,  Dieninė  stovykla ,,Gamta ir žmogus“, 
Adventinė popietė ,,Kam skirtos žmogaus rankos- imti ar duoti“,  šiaurietiško vaikščiojimo, linijinių 
šokių užsiėmimai); 

- susikūrė TAU ansamblis, kurio repeticijos vyksta kas savaitę. 
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5.5. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos administravimas 

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. 
 
2015 m. Centras organizavo ir vykdė 17 daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) statybos 
rangos darbus. Baigti atnaujinti (modernizuoti)  3 daugiabučiai namai.  
 
Veikia internetinis puslapis skirtas padėti gyventojams rasti su daugiabučių namų atnaujinimu 
(modernizavimu) susijusią informaciją. Adresas: http://www.sc.lazdijai.lt/renovacija/ . 
 
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 virš 600 pavadinimų leidinių. Biblioteka naudojosi pedagogai, 
studentai, švietimo specialistai, verslininkai ir 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 vyksta konferencijų salėje ir mokymų klasėje. Centre veikia 13 
kompiuterių klasė su internetu.  

 

7. BENDRADARBIAVIMAS   

Išoriniai ryšiai 2015 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 bendrojo lavinimo mokyklomis, universitetais, leidyklomis, įvairių 
sričių lektoriais. Taip pat su Ugdymo plėtotės centru, Specialiosios pedagogokos ir psichologiojos 
centru, Nacionaliniu egzaminų centru, Nacionaline mokyklų vertinimo agentūra. Organizuojant 
seminarus, vykdant projektus, dalijantis patirtimi ir informacija – su visais Lietuvos regioniniais 

http://www.sc.lazdijai.lt/renovacija/
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pedagogų švietimo centrais bei suaugusiųjų švietimo asociacija, regiono pedagoginėmis 
psichologinėmis tarnybomis taip pat verslo organizacijomis, nepriklausomais verslo konsultantais 
bei vietos verslo sektoriaus atstovais. 

Vykdant daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos administravimo funkcijas, 
bendradarbiaujama su Būsto energijos taupymo 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. 

 

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.  

17 lentelė. Dalyvavimas projektuose 2015 m.: 

Projektai Projektų skaičius Projektų partnerinių 
organizacijų skaičius 

Regioniniai ir/ar lokaliniai 4 10 

Šalies/nacionaliniai - - 

Tarptautiniai 1 4 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų 
projektai 

- - 

Iš viso 5 14 

 

Švietimo centras vykdo pačių parengtus projektus, vykdo projektus kaip partneris, skleidžia 
informaciją apie projektus, padeda rasti partnerius, konsultuoja rengiant ir vykdant projektus. 

 

Regioniniai ir lokaliniai projektai 

Etninės kultūros projektas „Darbas meistrą giria“, kurį finansavo Lazdijų rajono savivaldybės 
administracija.                                                                                                                                          
Projekto tikslas -  tenkinti rajono bendruomenės narių savišvietos poreikius, ugdant sąmoningą 
pilietį, savo krašto patriotą, kultūros puoselėtoją, puoselėjant etninę kultūrą.                 
Įgyvendinant projektą buvo parengta Lazdijų trečiojo amžiaus universiteto studentų, liaudies 
meistrų, amatininkų ir kt. autentiškų, tradicinius amatus atspindinčių darbų rinktinė 
elektroniniu formatu.                                                                                                                                     
Darbai buvo įamžinami fotografijose, aprašoma gamybos procesas, pristatoma technika, 
autoriai perteikė savo patirtį dirbant tradicinius amatus.                                                                             
Projekto medžiaga buvo pristatyta Alytaus trečiojo amžiaus universiteto Seirijų filiale ir Seinų 
trečiojo amžiaus universitete, parengtas straipsnis vietinėje spaudoje bei Lazdijų švietimo 
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centro internetiniame puslapyje. Projekto medžiaga patalpinta Lazdijų švietimo centro 
internetiniame puslapyje.                                                                                                                           
Projekto veikloms finansuoti panaudotos visos Lazdijų rajono administracijos skirtos lėšos – 
200,00 eurų. 

Projektas ,,Sveikatos skrynia senjorams“ įgyvendintas Lazdijų rajono savivaldybės Visuomenės 
sveikatos  rėmimo   specialiosios programos lėšomis.                                                                       
Projekto tikslas - įtakoti vyresnio amžiaus žmonių sveiką senėjimą bei mažinti vyresnio amžiaus 
žmonių socialinę atskirtį. Projektu siekiama skatinti vyresnio amžiaus žmones rūpintis savo 
sveikata bei ugdytis sveikos gyvensenos įgūdžius. Projekto metu vykdytos veiklos:                             
1. 2015 m. spalio 13-16 d. vyko dieninė stovykla ,,Gamta ir žmogus“, trukmė 4 dienos – buvo 
organizuotos mankštos, fiziniai pratimai, šiaurietiško ėjimo mokymai, orientacinis žygis,  
kulinarinio paveldo ir sveikos mitybos praktikumas „Sveika ir skanu“. Stovyklos veiklose 
dalyvavo 36 senjorai.                                                                                                                                    
2. 2015 m. lapkričio 5 d.  vyko paskaita ,,Mokykimės gyventi sveikai“ ( trukmė 2 ak. val.), kurią 
vedė Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų komanda. Paskaitoje 
dalyvavo 33 senjorai.                                                                                                                                         
Projekto veikloms finansuoti panaudotos visos Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 
skirtos lėšos – 150,00 Eur. 

Projektas „Mylim save ir saugom save“ įgyvendintas Lazdijų rajono savivaldybės Visuomenės  
sveikatos  rėmimo   specialiosios programos lėšomis.  Projektu buvo siekiama:                                          
1. Ugdyti motyvaciją sveikai gyventi, nevartoti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 
medžiagų.                                                                                                                                                                
2. Kurti ir puoselėti harmoningus, bendradarbiavimu pagrįstus mokinių tarpusavio santykius, 
dalyvaujant įvairioje projektinėse veiklose.                                                                                                   
3. Ugdyti mokinių socialinius įgūdžius.                                                                                                         
4. Gilinti moksleivių meninės raiškos įgūdžius, kuriant įvairius darbus sveikatos stiprinimo tema. 

Projekto metu vykdytos veiklos:                                                                                                                   
1. Paskaita - diskusija skirta savižudybių prevencijos dienai. Prevencinio filmo peržiūra 
„Nekentėk tyloje“ Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centre „Židinys“;                                
2. Paskaita  „Psichologinio klimato svarba vaiko mokymuisi“ Stebulių mokykloje;                              
3. Paskaita apie rūkymo žalą. Filmo peržiūra „Rūkai-save žudai“ Stebulių mokykloje;                     
4. Viktorina “Protų mūšis-sveikatos gūsis“ apie rūkymą, alkoholio  ir narkotinių medžiagų 
vartojimą;                                                                                                                                                          
5. Paskaita  „Energetinių gėrimų žala sveikatai“ Krosnos dienos centre „Naminukas“. 

Projekto veikloms finansuoti panaudotos visos Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 
skirtos lėšos – 100,00 Eur. 

Projektas „Sveika siela - sveikas ir kūnas“ įgyvendintas  Lazdijų rajono savivaldybės 
Visuomenės sveikatos  rėmimo   specialiosios programos lėšomis. Projektas orientuotas į vieną 
iš pagrindinių Programos uždavinių - stiprinti psichikos sveikatą - ir atitinka  Programos 
prioritetines kryptis:                                                                                                                                               
1. Savižudybių ir smurto prevencija;                                                                                                                          
2. Vaikų fizinės ir psichinės sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas;                                                                      
3. Alkoholio, tabako ir narkotinių medžiagų vartojimo prevencija. 
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Projekto metu vykdytos veiklos:                                                                                                                    

1.  2 renginiai Šventežerio mokykloje ir Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijoje laisvės nuo 
priklausomybių tema;                                                                                                                                               
2. Susitikimas su paaugliais, turinčiais problemų dėl alkoholio vartojimo;                                                       
3. Mokymai psichologams, socialiniams pedagogams (darbuotojams) ir kitiems specialistams, 
dirbantiems su priklausomybėmis sergančiais asmenimis;                                                                               
4. Lazdijų rajono mokinių psichinės sveikatos tyrimas;                                                                                     
5. Renginiai tėvams, mokiniams ir mokytojams psichikos sveikatos tema Tarptautinės psichikos 
dienos proga mokyklose partnerėse. 

Projekto veikloms finansuoti panaudotos visos Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 
skirtos lėšos – 100,00 Eur. 

Tarptautiniai projektai 

Projektas ,,Help and be helped” („Padėk ir gauk pagalbą“), Nr. 2014-1-LT01-KA201-000552. Tai  
Erasmus+ Comenius programos Strateginių partnerysčių projektas finansuojamas Švietimo mainų 
paramos fondo. Projekto koordinatorius Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, 
kultūros ir sporto skyrius, vietiniai projekto partneriai: VšĮ Lazdijų švietimo centras ir  Lazdijų 
Motiejaus Gustaičio gimnazija, kurie dalyvauja vietinėse ir tarptautinėse projekto veiklose. 
Pagrindinis partneris Turkijoje- Gebze rajono Švietimo direktoratas. Kartu su Turkijos partneriais 
mokyklose bus sukurta savanoriškos švietimo pagalbos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 
mokiniams modelis, sistema, kuri padės šiems mokiniams pasiekti didesnę ugdymosi sėkmę ir 
geresnę integraciją į mokyklos bendruomenę bei visuomenę. Projekto veiklos vyksta 2014-2016 m. 

2015  m. projekto veiklos:                                                                                                                                             
1. Pirminio poreikių tyrimo pristatymas Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijoje;                                                    
2. Poveikio matavimo anketų savanoriams sukūrimas;                                                                                                 
3. Susitikimai su savanorių komanda;                                                                                                                
4. Tarptautiniai projekto dalyvių susitikimai;                                                                                                              
5. Mokymai savanoriams Lietuvoje ir Turkijoje. 

2015 m. Švietimo centro parengti, bet negavę paramos projektai 

Parengtas ir pateiktas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai Jaunimo 

iniciatyvų projektų finasavimo 2015 metais konkursui projektas ,,Jaunas ir verslus“. Projekto 

tikslas -  ugdyti Lazdijų rajono savivaldybės jaunimo (14-29 metų) verslumą, skatinant jų 

iniciatyvumą, aktyvumą, lyderystę, saviraišką, kūrybiškumą, netradicinį mąstymą bei dalyvavimą 

visuomeninėje veikloje. Projekto biudžetas 1993,10 Eur.                                                                                         

Projektas įvertintas kaip tinkamas finansuoti, tačiau dėl nepakankamo lėšų kiekio, finansavimas 

neskirtas- projektas įtrauktas į rezervinį sąrašą.        

                                                                                                                                                                           

Parengta ir pateikta Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrui paraiška gauti lėšų 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo programai ,,Lazdijų trečiojo amžiaus universiteto studentų 

mokymai”.  Programos tikslas – prisidėti prie mokymosi visą gyvenimą, tenkinant Trečiojo amžiaus 
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universiteto asmenų mokymosi poreikius. Paraiškos biudžetas 9977,50 Eur. Programai 

finansavimas neskirtas.                                                                                                                                 

Parengtas ir pateiktas Centrinei projektų valdymo agentūrai projektas ,,Pokyčių lyderystės 

gebėjimų ugdymas bendrojo ugdymo organizatoriams ir pedagogams” paramai gauti  pagal 

2009–2014 M. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą NR. LT08 „EEE 

stipendijų programa“. Projekto biudžetas -91 976,30 Eur. Sprendimas dėl projekto finansavimo dar 

nepriimtas. 

 

9. 2014 M. VEIKLOS APIBENDRINIMAS 

2015 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 diegė pažangias iniciatyvas, padedančias suaugusiesiems 
tobulinti profesinį meistriškumą, aktyvinti ugdymo procesą, konsultavo programų, projektų rengimo 
ir kitais klausimais, bendradarbiavo su kitomis šalies bei užsienio neformaliojo suaugusiųjų švietimo, 
kvalifikacijos tobulinimo, švietimo pagalbos institucijomis, kaupė technines ir metodines priemones, 
literatūrą ir sudarė galimybę jomis naudotis švietimo ir kitoms įstaigoms. Sėkmingai ir aktyviai vykdė 
projektinę veiklą. 

Centras teikė švietimo pagalbą 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. 
 
Nuo 2011 m. Centras įtrauktas į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą. 
(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011-03-15 įsakymas Nr. 1V-201) 2014 m. Valstybės 
tarnybos departamente įregistruotos 9 Centro parengtos valsybės tarnautojų kvalifikacijos 
tobulinimo programos. 
 
Centro veikla vyko planingai, kryptingai. Buvo nuolat analizuojama esama situacija ir numatomi artimi 
veiklos tikslai bei perspektyvos. Sutelktas kompetentingas personalas, gebantis kvalifikuotai atlikti 
centro funkcijas. Nepasiekus rezultato aptariamos nesėkmės priežastys, veiklos tobulinimo 
galimybės. Vyksta nuolatinė veiklų refleksija, darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas. 

Ataskaitą parengė VšĮ Lazdijų švietimo centro direktorė Eglė Mačionienė. Statistinius duomenis 
ataskaitai pateikė Centro darbuotojai. 

       

Direktorė Eglė Mačionienė   

 
2016-02-02               


