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KAIŠIADORIŲ ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRO  

2018–2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

1. Įstaigos pristatymas: 

1.1. Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centras – savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti 

juridinio asmens teises. Adresas: V. Kudirkos g. 12C, 56126 Kaišiadorys, el. pašto adresas 

sspc@kaisiadorys.lt. 

1.2. Įstaigos direktorius – Dainius Tamulevičius, aukštasis išsilavinimas, pedagoginio darbo 

stažas – 17 metų, vadovaujamo darbo patirtis – 15 metų. 

1.3. Įstaigos darbuotojų skaičius – 56. Iš jų: administracijos – 5, neformaliojo švietimo 

mokytojų – 22 (iš jų: mokytojų metodininkų – 3, vyresniųjų mokytojų – 11, mokytojų – 8), 

psichologų – 5 (iš jų: antros kategorijos – 1, ketvirtos kategorijos – 4), vyresnysis specialusis 

pedagogas – 1, logopedai metodininkai – 2, metodininkai – 4, kiti darbuotojai – 17. 

1.4. Mokinių skaičius: 

2018 metų duomenimis – 553 ugdytiniai, 2019 metų duomenimis – 571 ugdytinis. 

1.5. Bendras mokyklos plotas: naudojamos patalpos, jų plotas: pramankštos salė – 140 kv. 

m; treniruoklių salė – 60 kv. m; baseino vonios patalpa – 270 kv. m (4 takai po 20 metrų); kitas 

naudojamas plotas – 480 kv. m (V. Kudirkos g. 12C, Gedimino g. 48, Kęstučio g. 22). 

Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centro Sportinio ugdymo skyriaus sporto šakų 

užsiėmimai taip pat vyko Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos, Kaišiadorių Vaclovo Giržado 

progimnazijos, Žiežmarių gimnazijos, Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos, Palomenės 

pagrindinės mokyklos, Paparčių mokyklos-daugiafunkcio centro, Žaslių pagrindinės mokyklos, 

Kaišiadorių lopšelio-darželio „Spindulys“, Kaišiadorių lopšelio-darželio „Žvaigždutė“, Gudienos 

mokyklos-darželio „Rugelis“, Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos sporto salėse ir 

aikštynuose. 

1.6. Informacija apie įstaigos gautas lėšas bei jų šaltinius ir šių lėšų panaudojimą.  

   2018 m. (tūkst. Eur) 2019 m. (tūkst. Eur) 

Finansavimo šaltiniai Gauta Panaudota Gauta Panaudota 

Savivaldybės biudžeto lėšos 454,4 454,4 496,1 496,1 

Valstybės biudžeto specialioji 

tikslinė dotacija 
47,6 47,6 70,3 70,3 

Spec. programų lėšos 59,0 59,0 63,6 63,6 
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Projektų lėšos     6,4     6,4 6,2 6,2 

Kitos lėšos (labdara, parama, 2 % 

GM) 
    2,8     2,8 1,7 1,7 

Iš viso 570,2 570,2 637,9 637,9 

Lėšų detalizavimas 2018 m. (tūkst. Eur) 2019 m. (tūkst. Eur) 

Darbo užmokestis 334,2 498,1 

Soc. draudimo įmokos 102,5 9,8 

Komunalinės išlaidos 49,1 52,4 

Prekės 24,8 26,7 

Paslaugos 51,2 50,9 

Ilgalaikis turtas 8,4 - 

Iš viso 570,2 637,9 

 

2. Įstaigos veiklos rezultatai: 

2.1. Misija – teikti įvairias, kokybiškas fizinio aktyvumo, švietimo pagalbos, neformaliojo 

švietimo paslaugas Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojams. 

2.2. Strateginio veiklos plano tikslas ir uždaviniai: 

Tikslas – vienyti gyventojus fiziniam aktyvumui palaikyti, sveikai gyvensenai, kūno 

kultūrai, sportui plėtoti bei populiarinti. 2018–2019 metų metinės veiklos programos tikslai, 

uždaviniai: Sportinio ugdymo skyrius (toliau – SUS) 2017–2019 metais, įgyvendinant 2017–2019 

metų ir 2018–2020 metų strateginius veiklos planus, vykdė Ugdymo kokybės tobulinimo programą 

ir Sporto centro aplinkos aprūpinimo programą. 

I. Ugdymo kokybės tobulinimo programa. 

Tikslas. Skatinti vaikų, jaunimo ir suaugusių saviraišką sportuojant, motyvaciją fiziniam 

aktyvumui. 

Uždaviniai: užtikrinti kokybišką Sporto centro ugdymo plano ir kalendorinio varžybų plano 

įgyvendinimą ir skatinti Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojų fizinį aktyvumą. 

2018–2019 metais SUS vyko futbolo, krepšinio, lengvosios atletikos, plaukimo, dziudo,  

atletinės gimnastikos, sportinių žaidimų treniruotės, kurias lankė per 570 ugdytinių.  

Futbolo ir krepšinio komandos, lengvaatlečiai, plaukikai, dziudistai dalyvavo Lietuvos 

vaikų, jaunučių, jaunių, jaunimo ir suaugusiųjų savo sporto šakų pirmenybėse, įvairiuose turnyruose 

ir varžybose.  

Justas Kazlauskas Lietuvos komandos sudėtyje dalyvavo Baltijos šalių komandiniame 

lengvosios atletikos čempionate, iškovojo II vietą 3000 metrų bėgimo distancijoje Lietuvos jaunių 

lengvosios atletikos pirmenybėse ir III vietą 3000 metrų bėgimo distancijoje Lietuvos rajono jaunių  
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lengvosios atletikos pirmenybėse. Lietuvos pusės maratono jaunimo pirmenybėse II vietą iškovojo 

Mantvydas Lazauskas. Lietuvos lengvosios atletikos pusės maratono jaunimo pirmenybių čempiono 

titulą iškovojo Mantvydas Lazauskas. Lengvaatletė Ingrida Sinkevičiūtė Lietuvos rajonų jaunių ir 

jaunimo pirmenybėse iškovojo III vietą 300 metrų bėgimo distancijoje. Futbolininkė Iveta Inčytė 

buvo Lietuvos merginų U15 rinktinės narė. 

Vykdoma Vaikų mokymo plaukti programa, kurioje dalyvavo rajono bendrojo ugdymo 

mokyklų 2, 3 klasių mokiniai (2018 metais pamokas lankė 257 vaikai, 2019 metais – 218 vaikų). 

Programos metu mokiniai įgyja pirminius plaukimo įgūdžius. SUS kartu su VšĮ Lietuvos plaukimo 

federacijos informacijos ir paslaugų biuru įgyvendino projektus „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis 

vandenyje 2018“, „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje 2019“, kurių metu pirminius plaukimo 

įgūdžius įgijo 91 vaikas. 

SUS organizavo krepšinio, futbolo, bėgimo, šaškių ir kitų sporto šakų renginius. Iš viso per 

dvejus metus suorganizuota 40 renginių. Renginiuose dalyvavo sportininkai ir iš Alytaus, Anykščių, 

Biržų, Elektrėnų, Ignalinos, Jonavos, Jurbarko, Kauno, Kėdainių, Klaipėdos, Marijampolės, 

Pakruojo, Panevėžio, Pasvalio, Šakių, Šiaulių, Širvintų, Tauragės, Telšių, Trakų, Varėnos, 

Vilkaviškio, Vilniaus ir kitų Lietuvos vietovių. 

Bendradarbiaujant su Kaišiadorių visuomenės sveikatos biuru, Kauno apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato Kaišiadorių rajono policijos komisariatu, rajono miestelių bendruomenėmis, 

kitomis įstaigomis, suorganizuota: Europos judumo savaitės renginiai, atvirų durų diena ir sporto 

šventė Kaišiadorių rajono savivaldybės vaikų dienos centrams, „Pagalbos skambutis – 112“, vaikų 

sporto šventė „Saugūs, sveiki, vikrūs“, Kaišiadoriečių vienybės šventės ir Paukščių festivalio 

sportinės rungtys. Prisidėta prie Tarprajoninės žmonių su negalia spartakiados, Stasiūnų 

bendruomenės ir Palomenės seniūnijos bendruomenių sporto švenčių. 

Kaip ir kasmet vyko Lietuvos mokyklų žaidynių etapas – Kaišiadorių rajono savivaldybės 

mokyklų sporto žaidynės. Varžybos vyko rajono mokyklų sporto bazėse. Kaišiadorių Vaclovo 

Giržado progimnazijoje vyko šaškių, o Žiežmarių gimnazijoje – smiginio Lietuvos mokyklų 

žaidynių finalinės varžybos. 

Lietuvos seniūnijų varžybų rajono etapo varžybos vyko Paparčiuose ir Kaišiadoryse. 

Varžybose dalyvavo 9 rajono seniūnijų komandos. 

Siekiant skatinti Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojų fizinį aktyvumą, gautas 

finansavimas ir įgyvendinti 5 projektai. Projektas „Sporto renginių organizavimas Kaišiadorių r. 

savivaldybėje“ iš dalies finansuotas Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšomis, vyko 2 

renginiai: Seniūnijų žaidynės, Naktinė bėgimo šventė „Kaišiadorys 2018“. Projektas „Sportuok ir 

pažink  Kaišiadorių  kraštą“  iš dalies finansuotas Sporto rėmimo fondo lėšomis,  vyko 3 renginiai:  
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Seniūnijų žaidynės, Naktinė bėgimo šventė „Kaišiadorys 2019“, Kalėdinės plaukimo varžybos. 

Birželio mėnesį buvo vykdoma vaikų vasaros sporto stovykla „Bumerangas“, iš dalies finansuota 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos neformaliojo ugdymo projektų rėmimo konkurso 

lėšomis. Projekte „Judėk į priekį“ dalyvavo Pravieniškių, Žaslių, Paparčių, Kruonio ir Žiežmarių 

apylinkės seniūnijų gyventojai. Šio projekto metu žmonės galėjo naudotis Kaišiadorių plaukimo 

baseine teikiamomis paslaugomis, projektas finansuotas Kaišiadorių rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis. 

Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojai aktyviai naudojasi plaukimo baseino bei 

pramankštos salės paslaugomis, per savaitę vidutiniškai apsilanko daugiau kaip 300 gyventojų. 

Šiomis paslaugomis taip pat naudojasi įvairios Kaišiadorių įmonės, Kaišiadorių krašto neįgaliųjų 

sąjungos nariai, Kaišiadorių rajono neįgaliųjų draugijos nariai, Strėvininkų socialinės globos namų 

gyventojai. Kaišiadorių trečiojo amžiaus universiteto klausytojai kartą per savaitę dalyvauja 

mankštose senjorams, kurios vyksta Sportinio ugdymo skyriaus sporto salėje. Mankštas senjorams 

veda skyriaus neformaliojo švietimo mokytojai. 

II. Sporto centro aplinkos aprūpinimo programa. 

Kaišiadorių baseino paslaugomis gali naudotis judėjimo negalią turintys rajono gyventojai – 

įsigytas ir įrengtas keltuvas. 

Vykdant projektą „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Kaišiadorių rajone“, 

įrengtos krepšinio ir pliažo tinklinio aikštelės prie Algirdo Brazausko gimnazijos, krepšinio aikštelė 

prie Vaclovo Giržado progimnazijos, įrengti starto bokšteliai, įsigyta kitos reikalingos įrangos ir 

inventoriaus baseinui, atletinei salei. 

Pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – Tarnyba) 

Tarnyba, įgyvendindama nuostatuose numatytas funkcijas, įvertino 296 vaikų specialiuosius 

ugdymosi poreikius, iš jų 9 įvertinti DISC metodika bei 35 vaikus vertino logopedas ir gydytojas. 2 

vaikai vertinti BIS-HBi (gabumų) metodika, 14 vaikų – DISC metodika. Taip pat atliko 10 

mokyklinio brandumo įvertinimų, parengė 57 pažymas dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų 

pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių.  

Sprendžiant įvairias problemas (emocijų ir elgesio, bendravimo, mokymosi, krizės, smurto, 

klinikinės bei asmenybės savęs pažinimo ir augimo klausimais), suteikta 1722 psichologo 

konsultacijos vaikams ir suaugusiems, 2028 konsultacijos mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, 

švietimo  įstaigų  vadovų,   tėvų  suteiktos  pedagoginės  psichologinės  konsultacijos  pedagoginės  

 



  

5 

pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų 

prevencijos bei jų sprendimo  klausimais. 

Tęsdama projekto „Smurto mažinimas Kaišiadorių rajono savivaldybės mokyklose“ veiklą, 

„Arbatinė ant ratų“ 88 kartus aplankė savivaldybės mokyklas. Apie smurtą, emocijų ir elgesio 

problemas, bendravimo, mokymosi sunkumus ir kitomis rūpimomis temomis su psichologu 

kalbėjosi vaikai ir suaugusieji. „Arbatinę“ aplankė 955 mokiniai nuo 6 iki 21 metų amžiaus. 

Tarnybos specialusis pedagogas ir logopedai pravedė 596 korekcines pratybas vaikams, 

augantiems namuose arba negalintiems gauti šių specialistų pagalbos savo mokyklose.  

Psichologai globėjams ir įtėviams vedė savitarpio pagalbos grupes, užsiėmimuose dalyvavo 

22 asmenys, vyko savęs pažinimo ir profesinio kryptingumo užsiėmimai. Tarnybos vedėjas vedė 

pažintinių funkcijų lavinimo grupinius užsiėmimus 3–5 klasių mokiniams pagal Reuveno 

Feuersteino programą. Užsiėmimus lankė 11 vaikų, įvyko 46 susitikimai. 

Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje ir Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijoje 

buvo atlikti darbuotojų mikroklimato tyrimai. Teikta pagalba rajono mokyklai valdant krizę. 

Psichologas, dirbantis savižudybių prevencijos srityje, suteikė 869 konsultacijas Tarnyboje 

ir kliento namuose, skaitė paskaitas, dalyvavo Kaišiadorių rajono savivaldybės savižudybių 

prevencijos darbo grupės veikloje, rūpinosi krizę išgyvenančių žmonių gerove (apgyvendinimu, 

gydymu, dokumentų tvarkymu ir pan.). 

Neformaliojo švietimo skyrius (toliau – Skyrius) 

Skyrius, siekdamas Kaišiadorių rajono gyventojams sudaryti galimybes mokytis visą 

gyvenimą, tobulinti bendrąsias ir profesines kompetencijas, skleisti gerąją patirtį, užsiimti kūrybine 

veikla, dalyvauti įvairiuose renginiuose (konkursuose, olimpiadose ir kt.), įvairiais būdais tyrė 

mokymosi poreikius, organizavo renginius mokiniams ir suaugusiesiems. Iš viso organizuota 721 

renginys, kuriame dalyvavo 14941 asmuo.  

Suorganizuota 118 kvalifikacijos tobulinimo renginių švietimo, kultūros ir kitų sričių 

darbuotojams (iš viso 2819 dalyvių). Skyriaus patalpose vyko 47 kvalifikacijos tobulinimo 

renginiai, kitose įstaigose (gimnazijose, pagrindinėse mokyklose, progimnazijoje, lopšeliuose-

darželiuose ir kt.) – 71 renginys. Ikimokyklinio ugdymo mokytojams vyko 6 tęstiniai užsiėmimai – 

konsultacijos. Renginių tematika įvairi (švietimo sistemos, pedagoginės sistemos, ugdymo 

institucijos ir pan.). Vis dar didelis dėmesys skirtas individualiai mokinio pažangai, įsivertinimui, 

socialiniam emociniam ugdymui, specialiųjų poreikių mokinių ugdymui, bendrųjų kompetencijų 

ugdymui, IKT taikymui ugdymo procese, ugdymui tinkamo mikroklimato kūrimui. Ir diskusijų su 

pedagogais metu, atsižvelgiant į įsivertinimo, ugdančio vaiko atsakomybę ir savarankiškumą, 

prioritetą, sukurtos ir įgyvendintos 4 ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos (po 40 ak. val.).  
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Mokymai vyko įvairiomis formomis: atvirų veiklų stebėjimas, metodų demonstravimas, metodinių 

priemonių rengimas ir pristatymas, seminarai, mokyklų įsivertinimo sistemų pristatymas. 

 Dalyvaujant projekto „Lyderių laikas 3“ veikloje (trys Skyriaus darbuotojai – 

kūrybinės komandos nariai) Skyriaus patalpose organizuoti renginiai, mokymai, Švietimo pokyčių 

inicijavimo grupės pasitarimai ir kt. 

Vykdant gerosios patirties sklaidą, vyko 18 renginių, kuriuose dalyvavo 640 dalyvių, 4 

rajono mokytojų metodiniai pasitarimai, kuriuose dalyvavo 60 pedagogų. Pertvarkius metodinę 

veiklą, sudaryta savarankiška Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo pokyčių inicijavimo grupė 

(ŠPIG), kurią sudaro švietimo įstaigų direktorių pavaduotojai ugdymui arba deleguotas mokytojas, 

ar įstaigos direktorius, nesant pavaduotojo pareigybei. Pradėtas kurti elektroninis pedagogų 

edukacinės patirties bankas, kuris skelbiamas įstaigos interneto svetainėje. Skyriuje per dvejus 

metus organizuotos 37 parodos (13 autorinių). Parodas aplankė 239 lankytojai. Vyko 61 individuali 

konsultacija dėl projektų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo, metodinių darbų 

rengimo, mokytojų atestacijos kursų, mokyklų bibliotekų darbo, senjorų kompiuterinio raštingumo, 

valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo, magistro darbui reikalingų literatūros šaltinių,  

elektroninės registravimosi į renginius sistemos „Semiplius“ klausimais. 

Toliau skatinant Kaišiadorių rajono mokinių akademinę ir kūrybinę saviraišką, organizuotos 

75 olimpiados ir konkursai, juose dalyvavo 3786 mokiniai. Respublikiniuose olimpiadų ir konkursų 

etapuose dalyvavo 176 mokiniai su lydinčiais mokytojais. Mokiniams, rajono bei šalies olimpiadų 

ir konkursų nugalėtojams, ir jų mokytojams bei mokyklų vadovams organizuotas specialus renginys 

„Triumfo ragas“ (dalyvavo 77 mokiniai, 51 jų mokytojas ir 11 rajono mokyklų vadovų). Mokiniams 

ir jų mokytojams buvo įteikti Mero padėkos raštai bei specialūs prizai „Triumfo ragas“. 

Organizuotas olimpiadų, konkursų užduočių rengimo, stebėjimo ir vertinimo komisijų darbas (68 

komisijų posėdžiai, 360 dalyvių). 

Vykdytas neformalusis suaugusiųjų švietimas. Bendradarbiaujant su Kaišiadorių, Rumšiškių 

ir Žaslių kultūros centrais, buvo vykdoma neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa 

„Kaišiadorių trečiojo amžiaus universitetas“, kurią 2018 metais lankė 179 klausytojai, o 2019 

metais – 220 klausytojų. Iš viso pagal programą TAU studentams buvo organizuota 106 paskaitos ir 

29 kito pobūdžio renginiai (5381 klausytojas) sveikos gyvensenos, emocinio intelekto, istorijos, 

kultūros paveldo, kalbos, higienos, chemijos ir kitomis temomis, vyko susitikimai su žinomais 

mūsų rajono ir šalies žmonėmis. TAU studentai ne tik klausė paskaitų, bet ir bendravo bei mokėsi 

keliaudami: vyko į pažintinę kelionę po Zarasų bei Ukmergės kraštus, dalyvavo nacionalinėje III 

Trečiojo amžiaus universitetų universiadoje Mažeikiuose, Vilniuje vykusiuose literatūriniuose 

savos kūrybos skaitymuose, skirtuose Lietuvos 100-mečiui. Kaišiadorių TAU programą sklandžiai  
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vykdyti padeda studentų išrinka Kaišiadorių TAU taryba, kurią sudaro universiteto rektorė ir 11 

tarybos narių. Aktyviai vykdoma TAU dailės studijos programa (74 užsiėmimai, 10 dalyvių), pagal 

kurią neatlygintinai tapybos mokė kaišiadorietis Jonas Katkevičius. 2019 m. buvo surengtos trys 

Kaišiadorių TAU dailės studijos parodos ir viena Kaišiadorių TAU dailės studijos vadovo Jono 

Katkevičiaus autorinė darbų paroda. Vykdoma TAU mišraus vokalinio ansamblio „Tau“ programa 

(20 užsiėmimų, 16 dalyvių), pagal kurią neatlygintinai TAU studentus dainavimo mokė Olytė 

Stakienė. Ansamblis koncertavo Kaišiadorių TAU renginiuose, dalyvavo Lietuvos TAU senjorų 

chorų ir vokalinių ansamblių festivalyje Vilniuje, noriai dalyvavo muzikinėse popietėse, šventėse. 

2019 m. pradėjo veikti dekoratyvinės tekstilės užsiėmimai, kuriuos veda Kaišiadorių TAU tarybos 

narė Tatjana Prakapienė. 

Koordinuota tradicinės suaugusiųjų švietimo savaitės veikla. Penkiolika rajono švietimo, 

kultūros, verslo įstaigų visą savaitę kvietė suaugusius kaišiadoriečius dalyvauti 24 įvairaus 

pobūdžio renginiuose. Antrą kartą Kaišiadoryse buvo surengta suaugusiųjų mokymosi mugė „Ko ir 

kur galima mokytis Kaišiadorių krašte?“. 21 rajono įstaiga ir laisvieji mokytojai mugės lankytojams 

teikė informaciją apie mokymosi galimybes Kaišiadorių rajone. Kaip ir kasmet rajone buvo rašomas 

Nacionalinis diktantas. 

Įvykdytas neformaliojo suaugusiųjų švietimo projektas „Senjorų emocinio intelekto 

lavinimas – galimybė suprasti save ir kitus“. 210 TAU studentų dalyvavo projekto veiklose ir taip 

įgavo žinių apie emocinio intelekto lavinimą. Kartu su Kauno moters informacijos centru tęstas 

projektas „Kompleksinis socialinės atskirties mažinimas“, kurio metu pradėta organizuoti dalyvių 

savanorystės veikla. Bendradarbiaujant su Panevėžio pedagogų švietimo centru, vykdyti projekto 

„Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir 

pagrindines kompetencijas“ tęstiniai mokymai „Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio 

mokymosi planavimo mokymai savivaldybėse“ (10 dalyvių). Bendradarbiaujant su skaitmeninio 

raštingumo mokymų asociacija „Viešieji interneto prieigos taškai“, kartu su partneriais UAB 

Baltijos kompiuterių akademija, Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija ir VšĮ Informacinių 

technologijų institutu pradėtas vykdyti projektas „Prisijungusi Lietuva“, kurio tikslas – padėti 

gyventojams pagal tikslines grupes išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis 

technologijomis bei internetu ir jo teikiamomis galimybėmis (23 dalyviai). Koordinuota 

suaugusiųjų švietimo savaitė „Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim!“, kurios renginiai vyko rajono 

įstaigose. 

Organizuotas mokyklų aprūpinimas LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldžių 

įstaigų perduodama mokykline dokumentacija ir nemokama literatūra (per du metus perduoti 1666 

leidiniai). 
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Kaišiadorių rajono gyventojams nuolatos ir įvairiais būdais teikiama informacija apie 

galimybes mokytis, tobulinti kvalifikaciją, dalintis patirtimi, dalyvauti švietimo ir kultūros 

renginiuose. Skyriuje įdiegta elektroninė registravimosi į renginius sistema „Semiplius“, kuri leido 

optimizuoti darbo procesą, mokymų dalyviams viešai stebėti informaciją apie renginius ir 

savarankiškai į juos registruotis. Informacija skleidžiama įstaigos, savivaldybės interneto 

svetainėse, rajoninėje spaudoje, internete (socialiniame tinkle facebook, suaugusiųjų švietimo 

platformoje EPALE, Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre AIKOS). Taipogi 

veikia speciali elektroninė svetainė „Suaugusiųjų švietimo renginiai“, kurioje informaciją apie 

mokymosi galimybes teikia Kaišiadorių rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjai.  

Ūkio veiklos skyrius 

Nuo 2018 metų rugsėjo mėn. rajono švietimo įstaigoms pagal poreikį atliekami viešieji 

pirkimai (45 mažos vertės pirkimai už 330783,34 Eur), pastatų techninės būklės kasmetinės 

apžiūros (iš viso 36), atliekami elektros ir santechnikos darbai (175 iškvietimai). 

3. Įstaigos veiklos įsivertinimo organizavimas ir gautų duomenų naudojimas veiklai 

tobulinti, savivaldos institucijų plėtojimas ir įtraukimas į įstaigos valdymą. 

Birželio ir rugpjūčio mėnesiais vyksta susirinkimai su neformaliojo švietimo mokytojais, 

kurių metu analizuojama situacija, sporto šakų programų įgyvendinimas, numatytos gairės kitų 

mokslo metų ugdymo planui. Metų gale vyksta individualūs pokalbiai su visais įstaigos 

darbuotojais. Mokytojų tarybos posėdžiuose analizuota mokytojų praktinės veiklos lentelės, 

ugdymo proceso metu kylančių problemų priežastys, ugdymo plano, ugdymo priežiūros plano 

įgyvendinimas. Sudarytos įvairios darbo grupės, kurios rengia dokumentų, reglamentuojančių 

įstaigos veiklą, projektus. 

4. Ugdymo proceso valdymas, edukacinių aplinkų kūrimas ir tobulinimas, vaikų saugumo ir 

lygių galimybių užtikrinimas, tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas ir švietimas. 

Centre veikia Centro taryba ir Mokytojų taryba. Didelis dėmesys skirtas ugdymo proceso 

organizavimui, kad kiekvienas ugdytinis pasiektų geresnių ugdymo(si) rezultatų, galėtų pasirinkti 

poreikius ir galimybes atitinkančias veiklas sveikatingumo ugdymo ar sportinės krypties grupėse. 

Siekiama sudaryti sąlygas, kad pajėgiausi ugdytiniai atskleistų savo galimybes dalyvaudami 

varžybose. 

Centro ugdytinių tėvai (globėjai) nuolat informuojami apie ugdymosi pasiekimus ir 

perspektyvas. Centro svetainėje ir facebook paskyroje, laikraščiuose „Atspindžiai“ ir „Kaišiadorių 

aidai“ rajono gyventojams pristatomi Centro vykdomų renginių ir varžybų rezultatai, planai. 

Sportininkų grupės skirstomos atsižvelgiant į sporto šakos specifiką: vaikų, jaunučių, jaunių, 

jaunimo, suaugusiųjų, mišrios, įvairaus amžiaus. 
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5. Turto ir finansinių išteklių valdymas.  

Biudžeto lėšos, įstaigos pajamos planuojamos, atsižvelgiant į praėjusių metų rodiklius ir 

Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžetą. Lėšos ir kitos įstaigos pajamos paskirstomos ir 

naudojamos pagal programų, renginių sąmatas. 

Įstaigos apskaita tvarkoma programa FINAS, kuri užtikrina greitą ir patikimą pajamų, 

sąnaudų ir kitų finansinių rodiklių patikrą.  

6. Kontroliuojančių institucijų atlikti patikrinimai, trūkumų pašalinimas. 

2019 metais Centre vyko Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vertinimas dėl 

pasikeitusios biudžetinių įstaigų darbo apmokėjimo sistemos taikymo. Atsižvelgiant į audito 

ataskaitoje pateiktas rekomendacijas, buvo parengtas priemonių planas rekomendacijoms 

įgyvendinti ir jos įgyvendintos. 

7. Įstaigos veiklą reglamentuojančių Tarybos sprendimų įgyvendinimas.  

Centro veiklą reglamentuojantys Tarybos sprendimai įgyvendinami. 

8. Problemos ir siūlomi jų sprendimo būdai. 

Pagrindinė problema įgyvendinant neformaliojo švietimo programas – sportinių bazių 

trūkumas. Ugdymo procesą reikia vykdyti kitų rajono mokyklų sporto salėse ir aikštėse, kurios yra 

labai užimtos. Taip pat nepakankamai skiriamas dėmesys ir finansavimas suaugusiųjų sportui, 

sporto klubams.  

Kaišiadorių rajone reikia didesnio finansavimo sportui, sporto klubams, futbolo ir 

lengvosios atletikos sporto šakų plėtojimui. Rezultatams didelės reikšmės turės rekonstruotas 

Kaišiadorių miesto stadionas. Įgyvendinus Kaišiadorių miesto stadiono projektą, reikėtų inicijuoti 

universalios sporto salės statybos projektą. 

______________________ 

 

 


