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SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

 2019 m. buvo tęsiamas projekto „Socialinis emocinis ugdymas mokykloje“ 

įgyvendinimas. Tarnyba organizavo Socialinio ir emocinio ugdymo mokymus ugdymo įstaigų 

atstovams, atsakingiems už socialinį ir emocinį ugdymą. Partnerio teisėmis, kartu su Specialiosios 

pedagogikos ir psichologijos centru, Tarnyba įgyvendino projektą „Saugios aplinkos mokykloje 

kūrimas II“ (Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001). Projekto metu vyko individualios ir grupinės 

konsultacijos, mokymai Ukmergės rajono Želvos, Siesikų, Taujėnų gimnazijų, „Šilo“ ir 

Senamiesčio progimnazijų, Pabaisko pagrindinės mokyklos bendruomenėms: mokiniams, 

pedagogams, tėvams. Sėkmingai įgyvendintos vaikų užimtumo vasaros atostogų metu veiklos, 

finansuotos Švietimo mainų paramos fondo, Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto ir kitomis 

lėšomis. Tarnyba Švietimo mainų paramos fondui (projektas TAPK) pateikė paraišką Veprių vaikų 

vasaros stovyklos įgyvendinamų programų finansavimui gauti. Turininga veikla stacionarioje 

stovykloje 2019 m. užimti 300 Ukmergės rajono vaikai. Stovykla finansuota ES ir rajono 

savivaldybės lėšomis. Tarnyba organizavo „Jaunųjų tyrėjų“ vasaros stovyklą, įgyvendinant projektą 

„Veiksmingas gamtamokslinis ugdymas „be sienų". Projektas finansuotas ES lėšomis.  

Toliau buvo tęsiamas bendradarbiavimas su VŠĮ „Lions Quest“ Lietuva dėl socialinio 

emocinio ugdymo diegimo Ukmergės rajono ugdymo įstaigose. Rajono savivaldybės skirtos lėšos 

užtikrino veiklų tęstinumą. Tarnyba bendradarbiauja su Ukmergės rajono ugdymo įstaigomis, 

rajono savivaldybės administracija, Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centru, Ukmergės 

kultūros centru, Kraštotyros muziejumi, šalies švietimo pagalbą teikiančiomis institucijomis, 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru, Ugdymo plėtotės centru, Nacionaline mokyklų 

vertinimo agentūra. Tarnyba teikė pagalbą įstaigoms, organizacijoms, privatiems asmenims rengiant 

ir įgyvendinant kvalifikacijos tobulinimo, Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programas (suteikta 

pagalba NVŠ teikėjams programų registravimo KTPR registre klausimais). 

 Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2019 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. VK-97 

sudaryta Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos (toliau – Tarnybos) veiklos išorinio vertinimo 

ekspertų grupė 2019 m. lapkričio 21 d. atliko Tarnybos veiklos išorinį vertinimą ir akreditaciją. 

Ekspertai, susipažinę su įstaigos veikla, įsivertinimo dokumentais rekomendavo 5 metams 

akredituoti Ukmergės švietimo pagalbos tarnybą. I veiklos srities „Mokymosi aplinkos“ dalis: 

„Biblioteka“, „Internetas“, „Seminarai, kursai, paskaitos ir kiti renginiai“, „Gerosios patirties 

sklaida ir edukacinės patirties bankas“, „Konsultavimas“, „Projektinė veikla ir partnerystės tinklai“; 

II veiklos srities „Vadyba ir administravimas“ dalis: „Vadovavimas, personalo vadyba ir įvaizdžio 

kūrimas“, „Planavimas ir administravimas“, „Mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų 

kvalifikacijos tobulinimo renginių programų vadyba“.  

2019 m. Ukmergės švietimo pagalbos tarnyboje buvo atlikta 160 kompleksinių 

pedagoginių psichologinių vaikų vertinimų. Specialistai ugdymo įstaigose lankėsi pagal poreikį. 

Toliau buvo tęsiami tėvystės mokymai „Efektyvi tėvystė“ (Želvos seniūnijoje ir Nestacionarių 

socialinių paslaugų centre), Tarnyboje organizuoti užsiėmimai vaikams, turintiems sunkių ir labai 

sunkių ugdymosi poreikių. Specialistai dalyvavo ugdymo įstaigų vaiko gerovės komisijų ir krizių 

valdymo grupių susirinkimuose. Naujai suformuota specialistų Mobili komanda teikė specialiąją 



pedagoginę ir psichologinę pagalbą 8 rajono ugdymo įstaigoms. Stiprintos mokytojų padėjėjų, 

ugdančių specialiųjų poreikių vaikus, kompetencijos. 

2019 m. rajono ugdymo įstaigų vadovų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, 

bibliotekininkų kvalifikacijos tobulinimas vyko atsižvelgiant į švietimo prioritetus, rajono švietimo 

įstaigų metines veiklos programas ir jų darbuotojų individualius poreikius, įstaigų finansines 

galimybes bei rajono dalykų mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir bibliotekininkų metodinių 

būrelių planus. Mokytojo profesijos kompetencijas tobulino ir plėtojo per 95 proc. pedagogų, 

mokyklų bibliotekininkų. Tam tikslui racionaliai buvo naudojamos mokymo lėšos, savivaldybės 

biudžeto, ES ir kt. lėšos. 2019 m. siekiant skatinti pedagogų bendradarbiavimą ir gerąją švietimo 

įstaigų bei pedagogų patirties sklaidą, organizuoti 176 kvalifikacijos tobulinimo(si) ir metodiniai 

renginiai, kuriuose patirtimi dalijosi Ukmergės ir kitų savivaldybių pedagogai (vyr. mokytojai, 

mokytojų metodininkai, mokytojai ekspertai, švietimo įstaigų vadovai bei pagalbos mokiniui 

specialistai). 

 

 2020 m. Tarnyba sieks veiksmingiau bendradarbiauti su ugdymo įstaigomis siekiant 

grįžtamojo ryšio apie organizuojamų kvalifikacijos tobulinimo veiklų poveikio praktinei mokytojų 

veiklai siekiant individualios mokinių pažangos. Aktyvins projektinę veiklą, orientuotą į mokytojų 

ir švietimo pagalbos specialistų kompetencijų tobulinimą, partnerystės tinklų kūrimą, inovacijų 

įgyvendinimą, aktyviau viešins vykdomą veiklą. Teiks siūlymus dėl prevencinių priemonių 

įgyvendinimo ugdymo įstaigose. 

 

2019 metais Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos surengti kvalifikacijos tobulinimo 

renginiai 

Forma 
2019 m. 

Skaičius Dalyviai 

Seminarai 71 1984 

Kursai 10 171 

Paskaitos 19 771 

Kiti renginiai 76 1872 

Iš viso: 176 4798 

 

2019 m. Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba suorganizavo 45 dalykines olimpiadas, 

pažintinius renginius ir konkursus Ukmergės rajono mokiniams ir vaikų lopšelių darželių 

ugdytiniams.  

 

2019 metų Veprių stovyklos užimtumas 

Eil. Nr. 
Rodiklių pavadinimas Mato vnt. 2019 m. 

1. Sudarytos paslaugų sutartys Vnt. 45 

2. Suteiktos paslaugos Vnt. 48 

3. Stovyklavietės užimtumas  dienos 147 

4. Suteiktų paslaugų vertė Eur 19284,56 

5. Paslauga pasinaudojo žm. iš viso skaičius 1701 

 
iš jų vaikai skaičius 833 

 
suaugę skaičius 868 

6. Maitinimo paslaugos vertė Eur 32005,41 

 

2019 m. sumažėjo stovyklos užimtumas dienomis lyginant su 2018 m. Dvi priežastys: 1) 

sutrumpėjo vaikų vasaros atostogų laikas; 2) rudens laikotarpiu nebuvo stovyklos užimtumo. 2018 



m. rudens užimtumas didesnis dėl religinių bendruomenių vykdytų projektų. Tai įtakojo ir kitų 

rodiklių sumažėjimą. 

Senamiesčio progimnazijoje įrengtoje Robotikos klasėje vyko užsiėmimai 55 rajono 

ugdymo įstaigų mokiniams pagal NVŠ, „Dronai“ ir „Robotika“ programas. 

2019 m. Tarnybos specialistai tobulino kompetencijas konsultavimo srityje. Atliktas 

vidinis Tarnybos veiklos įsivertinimas. Parengtos bei patvirtintos tvarkos/procedūros, skirtos 

veiklos kokybės užtikrinimui ir gerinimui, atnaujintas įstaigos internetinis puslapis.  

 

TIKSLAS 

 

Teikti konsultacinę, informacinę, metodinę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams) ir 

mokytojams, neformaliojo švietimo, edukacines paslaugas vaikams, didinant specialiųjų ugdymosi 

poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi 

veiksmingumą, skatinant asmenis įgyti ir plėtoti  kompetencijas, užtikrinant švietimo kokybę. 

  

UŽDAVINIAI 

 

1. Įvertinti specialiuosius ugdymosi poreikius, rekomenduoti ir suteikti specialiąją pagalbą. 

2. Teikti kokybiškas paslaugas ugdymo įstaigų pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams, 

vadovams. 

3. Koordinuoti metodinę veiklą rajone, aktyvinant švietimo įstaigų bendruomenių 

bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaidą. 

4. Plėtoti neformaliojo švietimo paslaugas, atliepiant sumanios visuomenės poreikius. 

5. Sudaryti sąlygas mokinių dalykinių, pažintinių, informacinių, meninių, kūrybinių įgūdžių bei 

gebėjimų ugdymui. 

6. Sudaryti sąlygas vaikų socialinių įgūdžių bei gebėjimų ugdymui. 

 

Priemonės Laikas Atsakingi Laukiami rezultatai 

1. Įvertinti specialiuosius ugdymosi poreikius, rekomenduoti ir suteikti specialiąją pagalbą. 

Mokinio (vaiko) gebėjimų 

ir pasiekimų įvertinimas, 

SUP nustatymas. 

Sausis - gruodis UŠPT specialistai 

Skirti mokiniui 

(vaikui) specialiąją 

pedagoginę 

psichologinę pagalbą 

įvertinant mokinio 

(vaiko) gebėjimus ir 

pasiekimus. 

Vaikų/mokinių, 

tėvų/globėjų psichologinis, 

pedagoginis 

konsultavimas. 

Sausis - gruodis UŠPT specialistai 
Asmeninių sunkumų 

įveikimas. 

Informacijos rinkimas ir 

apibendrinimas apie 

mokyklos nelankančius ir 

nereguliariai lankančius 

mokinius. 

Ugdymo įstaigų pusmečio 

lankomumo analizė. 

Sausis - gruodis, 

kartą per mėnesį 
Socialinė pedagogė 

Nustatyti nelankančių 

mokinių nelankymo 

priežastis.  

Suteikti pagalbą 

ugdymo įstaigoms 

konsultuojant 

nelankančius 

mokinius (vaikus). 

Mobili  pedagoginė 

psichologinė pagalba 

rajono ir miesto ugdymo 

Sausis - gruodis UŠPT specialistai 

Laiku suteikta 

kvalifikuota pagalba 

ugdymo įstaigoms. 



įstaigoms  specialiojo 

ugdymo ir psichologiniais 

klausimais. 

Mokymai tėvams 

,,Pozityvi tėvystė“. 
Pagal poreikį 

Psichologės, 

socialinė pedagogė 

Tėvų socialinių 

įgūdžių didinimas. 

2. Teikti kokybiškas paslaugas ugdymo įstaigų pedagogams, pagalbos mokiniui 

specialistams, vadovams. Plėtoti neformaliojo švietimo paslaugas, atliepiant sumanios 

visuomenės poreikius. 

Mokymai „Ugdomasis 

vadovavimas“ pagal 

Vadybinių kompetencijų 

stiprinimo programą.  

Sausis 
Metodininkė 

J. Gelūnaitė 

Įgytos ir patobulintos 

kompetencijos 

Kvalifikacijos tobulinimo 

renginys-paskaita 

socialiniams pedagogams 

„Tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas 

įstaigos prevencinės 

veiklos organizavime“.  

Vasaris 
Metodininkė 

J. Gelūnaitė 

Įgytos ir patobulintos 

kompetencijos 

Mokymai „Ugdomasis 

vadovavimas“ II-oji sesija 

pagal Vadybinių 

kompetencijų stiprinimo 

programą.  

Vasaris 
Metodininkė 

J. Gelūnaitė 

Įgytos ir patobulintos 

kompetencijos 

Inovacijų dirbtuvės-

konkursas „Ukmergė 

moka mokytis“. 

Vasaris 
Metodininkas  

V. Krikštaponis 

Suorganizuotas 

konkursas 

Tarptautinis dailės 

mokytojų tapybos pleneras 

„Ukmergės diena“. 

Birželis 

Metodininkė 

J. Gelūnaitė 

Direktorius 

Suorganizuotas II-asis 

pleneras 

Seminaras „Pojūčių 

kambario panaudojimas 

efektyviam destruktyvaus 

elgesio reguliavimui”. 

Birželis 
Metodininkė 

R. Steponavičienė 

Įgytos ir patobulintos 

kompetencijos 

Seminaras „Pojūčių 

kambario panaudojimas 

socialiniam-emociniam 

ugdymui”. 

Birželis 
Metodininkė 

R. Steponavičienė 

Įgytos ir patobulintos 

kompetencijos 

Specialiosios pedagogikos 

ir  psichologijos kursai 
Sausis – Gruodis 

Metodininkė 

J.Gelūnaitė 

Įgytos ir patobulintos  

kompetencijos. 

Pedagogų socialinių ir 

emocinių kompetencijų 

ugdymas, vykdant 

kvalifikacijos tobulinimo 

programas. 

Sausis - gruodis UŠPT specialistai 
Įgytos ir patobulintos  

kompetencijos. 

59 ak. val. nuotoliniai 

mokymai „Kompetencijų 

paketas: savarankiškas 

pasirengimas 

kompetencijų vertinimui“ 

pagal tęstinę vadybinių 

kompetencijų stiprinimo 

Rugsėjis – lapkritis 

Direktorius, 

Metodininkė  

J. Gelūnaitė 

Įgytos ir patobulintos  

kompetencijos. 



programą. 

Socialinio emocinio 

ugdymo konsultantų 

mokymai.  

Rugsėjis 
Metodininkė 

J.Gelūnaitė 

Įgytos ir patobulintos 

kompetencijos. 

Seminaras – praktikumas 

,,Technologijų 

panaudojimas 

destruktyvaus elgesio 

reguliavimui ir darbui su 

specialiųjų poreikių 

vaikais“. (8 ak. val.)  

Rugsėjis 
Metodininkė 

R. Steponavičienė 

Įgytos ir patobulintos 

kompetencijos 

Skaitmeninio raštingumo 

kompetencijos tobulinimo 

kursai Ukmergės rajono 

ugdymo įstaigų 

pedagogams.  

Rugsėjis – Gruodis 
Metodininkė 

J.Gelūnaitė 

Įgytos ir patobulintos 

kompetencijos 

Anglų kalbos kursai 

Ukmergės technologijų ir 

verslo mokyklos 

darbuotojams 

Spalis 
Metodininkė 

J.Gelūnaitė 

Įgytos ir patobulintos 

kompetencijos 

Seminaras „Kaip 

susikalbėti ir efektyviai 

veikti“ Vidinės dalykinės 

komunikacijos modeliai ir 

būdai organizacijoje“.  

Spalis 
Metodininkė 

J.Gelūnaitė 

Įgytos ir patobulintos 

kompetencijos 

Ilgalaikės programos 

„Formuojamasis 

vertinimas ir individuali 

pažanga“ I-asis seminaras.  

Spalis 
Metodininkė 

J.Gelūnaitė 

Įgytos ir patobulintos 

kompetencijos 

Seminaras – praktikumas 

„Komandinių žaidimų 

svarba . Augu su 

krepšiniu“  

Spalis 
Metodininkė 

R. Steponavičienė 

Įgytos ir patobulintos 

kompetencijos 

Kvalifikacijos tobulinimo 

programos (40 ak. val.) 

„Ugdymo aplinkų IT 

priemonėmis kūrimas ir 

naudojimas pradiniame 

ugdyme“, I modulio 

„Ugdymo aplinkos, 

skatinančios ugdytinių 

motyvaciją, kūrimas ir 

naudojimas ugdymo 

procese, naudojant 

„Edpuzzle“ programą“ 

mokymai. 

Lapkritis 
Metodininkė 

R. Steponavičienė 

Įgytos ir patobulintos 

kompetencijos 

Mokymai pagal 40 val. 

kvalifikacijos tobulinimo 

programą „Emocijos ir 

emocijų reguliavimas“.  

Lapkritis 
Metodininkė 

J.Gelūnaitė 

Įgytos ir patobulintos 

kompetencijos 

3. Koordinuoti metodinę veiklą rajone, aktyvinant švietimo įstaigų bendruomenių 

bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaidą. 



Metodinių būrelių veiklos 

koordinavimas: 

www.uspt.lt/metodiniai 

būreliai. 

Sausis - gruodis UŠPT metodininkai 

Dalykinių ir bendrųjų 

kompetencijų 

tobulėjimas. 

Rajoninių renginių, 

konkursų, akcijų 

koordinavimas. 

Pagal UŠPT 

mėnesio patvirtintą 

planą 

Direktorius, 

metodininkai 

Suteikta reikalinga 

pagalba organizuojant 

renginius, konkursus, 

akcijas. 

Seminaras: „Mokyklų 

modernizavimas bei 

netradicinių edukacinių 

aplinkų panaudojimas 

ugdymo procese“. 

Sausis 
Metodininkas  

V. Krikštaponis 

Pasidalinta gerąja 

patirtimi su Rokiškio 

raj. ugdymo 

įstaigomis 

Gerosios patirties 

seminaras „Muzikos 

pedagogų darbo aktualijos 

ir iššūkiai“ Lektorė: Eglė 

Pratkelienė, Užupio 

pagrindinės mokyklos 

muzikos mokytoja. 

Sausis 
Metodininkė  

R. Steponavičienė 

Patobulintos 

kompetencijos ir 

pasidalinta gerąja 

patirtimi 

Gerosios patirties 

seminaras „Etninės 

kultūros puoselėjimas 

pradiniame ugdyme“. 

Vasaris 
Metodininkė  

R. Steponavičienė 

Patobulintos 

kompetencijos ir 

pasidalinta gerąja 

patirtimi 

Praktikumas „Dokumentų 

fondai, statistinių ataskaitų 

rengimas“.  

Spalis 
Metodininkė 

J.Gelūnaitė 

Patobulintos 

kompetencijos ir 

pasidalinta gerąja 

patirtimi 

Virtuali švietimo 

inovacijų paroda 

„Mokykla 2020“.  

Lapkritis Metodininkai 
Pasidalinta gerąja 

patirtimi 

4. Plėtoti neformaliojo švietimo paslaugas, atliepiant sumanios visuomenės poreikius. 

Tėvų (globėjų, rūpintojų) 

švietimas: bendravimo su 

vaikais kursų 

organizavimas. 

Pagal poreikį, 

vykdant teismo 

sprendimą 

Direktorius, 

metodininkai, 

specialistai 

Pagilinti socialiniai ir 

bendravimo įgūdžiai 

auginant vaikus. 

Bendrųjų kompetencijų 

įgijimo bei tobulinimo 

programų (užsienio kalbų 

mokymo(si), teisinio, 

antikorupcinio švietimo, 

informacinių technologijų 

naudojimo, psichologijos, 

sveikatos stiprinimo, 

pilietiškumo, savo krašto 

pažinimo bei kt.) 

sukūrimas ir vykdymas. 

Sausis - Gruodis 
Direktorius, 

metodininkai 

Sudarytos sąlygos 

bendrosioms ir 

komunikacinėms 

kompetencijoms 

tobulinti. 

Paskaitų, pranešimų 

rengimas, tėvų švietimas. 

Dalyvavimas ugdymo 

įstaigų tėvų 

susirinkimuose, 

Sausis - Gruodis Specialistai 

Suteikta konsultacinė, 

šviečiamoji 

informacija tėvams. 



psichologinis, pedagoginis 

tėvų konsultavimas. 

Projektų, skirtų 

suaugusiųjų kompetencijų 

plėtojimui, rengimas. 

Sausis – Gruodis 

Direktorius, 

metodininkas 

V.Krikštaponis 

Sudarytos sąlygos 

bendrosioms ir 

komunikacinėms 

kompetencijoms 

tobulinti. 

Neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo teikėjų 

susitikimų organizavimas. 

Sausis – Gruodis 
Metodininkas 

V.Krikštaponis 

Sudarytos sąlygos 

bendrosioms ir 

komunikacinėms 

kompetencijoms 

tobulinti. 

Seminaras „Papildomas 

pensijų kaupimas, 

anuitetai ir kaip 

pilnavertiškai naudotis 

asmenine „Sodros“ 

paskyra“ (ilgosios 

programos „Finansinis 

raštingumas“ I-as 

modulis).  

Lapkritis 
Metodininkė 

J.Gelūnaitė 

Patobulintos 

kompetencijos 

5. Sudaryti sąlygas mokinių dalykinių, pažintinių, informacinių, meninių, kūrybinių 

įgūdžių bei gebėjimų ugdymui. 

Mokinių dalykinių 

olimpiadų ir konkursų 

organizavimas rajone. 

Sausis – Gruodis Metodininkai 

Sudarytos sąlygos 

gabių mokinių (vaikų) 

ugdymui ir 

saviraiškos 

poreikiams tenkinti 

Neformaliojo vaikų 

švietimo (NVŠ) programų 

įgyvendinimas. 

Sausis – Gruodis Direktorius 

Parengtos ir 

įgyvendinamos NVŠ 

programos Ukmergės 

rajono ugdymo 

įstaigose 

Ukmergės regiono verslo 

idėjų #Pitch diena. 
Lapkritis 

Metodininkas  

V. Krikštaponis 

Suorganizuotas 

konkursas 

6. Sudaryti sąlygas vaikų socialinių įgūdžių bei gebėjimų ugdymui. 

Paraiškų-programų Veprių 

stovyklos „Šventosios 

vingiai“ rengimas 

/teikimas finansavimui 

gauti ir veiklų 

organizavimas 

/koordinavimas 

Sausis - gruodis 
Projektų 

koordinatorė 

Sudarytos sąlygos 

vaikų užimtumui 

atostogų metu, ugdant 

jų socialines emocines 

kompetencijas  

Stovyklų vadovų mokymų 

organizavimas 

Gegužė - birželis, 

Pagal poreikį 

Projektų 

koordinatorė 

Sudaryta galimybė 

vadovams susipažinti 

su programa, 

neformalaus švietimo 

metodais, dalintis 

gerąja patirtimi 

Stovyklavietės užimtumo 

plėtojimas ne stovyklų 

metu 

Rugsėjis - balandis 

Projektų 

koordinatorė 

Sudarytos galimybės 

kitoms programinėms 

stovykloms, paslaugų 



gavėjams pasinaudoti 

stovyklavietės 

paslaugomis 

Edukacinių-pažintinių 

veiklų koordinavimas 

Veprių stovykloje 

Sausis - gruodis 
Projektų 

koordinatorė 

Sudarytos galimybės 

paslaugų gavėjams 

dalyvauti pažintinėse 

veiklose, nuomotis 

užimtumo inventorių 

 

________________________________________ 


