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BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Utenos švietimo centras (toliau – Švietimo centras) yra Utenos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. 

Švietimo centro strateginio plano paskirtis – suteikti pagrindą įgyvendinti Švietimo centro viziją, atitinkančią Lietuvos švietimo siekius, 

pasirinkti teisingus veiklos prioritetus ir kryptis, telkti specialistus uždavinių įgyvendinimui siekiant edukacinių bei  švietimo pagalbos 

paslaugų  didesnio prieinamumo ir veiksmingumo. 

Rengiant Švietimo centro strateginį planą 2022-2024 metams, vadovautasi: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos Seimo 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI – 1281;  Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. liepos 10 d. Nr. XII-1018; BV 2013 m. gruodžio 23 d. Nr. XII – 745; Lietuvos pažangos strategija 

„Lietuva 2030”, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo  2012 m. gegužės 15 d. Nr. XI-2015; Utenos rajono plėtros strateginiu planu 2018 – 2024 

metams, kuriame kalbant apie besimokančios bendruomenės kūrimą akcentuojama, kad reikia tobulinti ugdymo procesą, gerinti ugdymo(si) aplinką, 

materialinę bazę, diegti inovacijas ir kt.;   Utenos  rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginiu planu, kurio programoje 07 „Kokybiškos švietimo 

sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo programa“ akcentuojamas ugdymo(si) paslaugų kokybės gerinimas; Strateginio valdymo metodika, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292;·  Strateginio planavimo Utenos rajono savivaldybėje organizavimo 

tvarkos aprašu, patvirtintu Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021-12-23 sprendimu Nr. TS-312 „Dėl strateginio planavimo Utenos rajono 

savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  (priedas Nr.1 );  Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 metų korupcijos prevencijos 

programa; Utenos švietimo centro nuostatais, patvirtintais Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. TS-137. 

Švietimo centro strateginį planą rengė Švietimo centro direktoriaus 2021 m. gruodžio 31 d įsakymu Nr. V-50 patvirtinta darbo grupė. 

Rengiant Švietimo centro strateginį planą buvo laikomasi viešumo, partnerystės, bendravimo, bendradarbiavimo principų, įvertintas strateginis 2019-



2021 metų laikotarpis, konsultuotasi su Utenos rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus specialistais. Pagal parengtą strateginį 

planą rengiami veiklos planai metams. 

 

II. SKYRIUS 

ĮSTAIGOS PRISTATYMAS 

Švietimo centras įsteigtas 2007 m. rugpjūčio 30 d. Savininkas – Utenos rajono savivaldybė (kodas – 11110877), Utenio a. 4, 28503 Utena. 

Švietimo centras pradėjo veiklą nuo 2007 m. rugsėjo mėn. 7 d. 

Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. Nr. TS-137 sprendimu prie Švietimo centro prijungta Utenos pedagoginė 

psichologinė tarnyba. Po prijungimo Švietimo centras turi struktūrinį padalinį – Pedagoginę psichologinę tarnybą. Švietimo centro pedagoginės 

psichologinės tarnybos padalinys teikia paslaugas  vaikams  iki 18 metų (turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų, jei mokosi bendrojo 

ugdymo ar specialiojoje mokykloje, ir vyresniems, jei nori įgyti pagrindinį išsilavinimą), gyvenantiems savivaldybės teritorijoje ir / ar ugdomiems 

mokyklose, kurių steigėja yra Savivaldybės taryba. 

Per 2019-2021 metų strateginį laikotarpį Švietimo centro specialistai veiklas vykdė pagal du strateginius tikslus:  

1. Plėtoti mokymosi visą gyvenimą kokybiškų paslaugų įvairovę, skatinant besimokančiųjų nuolatinį mokymąsi, lyderystę bei pozityvios patirties 

perėmimą. 

2. Didinti specialiųjų ugdymosi poreikių ir psichologinių sunkumų turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumą, teikiant profesionalią pedagoginę 

psichologinę pagalbą. 

Siekiant pirmojo tikslo vykdytos mokytojų profesinio tobulinimosi, suaugusiųjų ir vaikų neformalaus švietimo veiklos. Švietimo centro 

darbuotojai tyrė mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, rengė kvalifikacijos tobulinimo programas ir jas  vykdė. Siekiant skatinti mokymąsi visą 

gyvenimą dalyvavo įvairių fondų  rengiamuose projektų  konkursuose. Vykdomų projektų metu pritraukiamos lėšos, diegiamos inovacijos.  Utenos 

savivaldybei dalyvaujant nacionaliniame projekte „Lyderių laikas 3“ ir įgyvendinti pokyčio projektą „Universalaus mokymosi dizainas mokinių 

pažangai“  dvejus metus nuosekliai vykdyta kvalifikacijos tobulinimo programa „Universalaus mokymosi dizaino strategijos diegimas“ mokytojams 

savanoriams pagal kurią vyko visų  mokyklų tipų mokytojų gerosios  patirties, kaip taikoma universalaus mokymosi dizaino strategija, renginiai.  

Per praėjusį strateginį laikotarpį vykdytas Utenos regioninio gamtos, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos mokslų atviros prieigos 

centro (toliau – STEAM centras. Angl. Science – mokslas, Technology – technologijos, Engineering – inžinerija, Arts – menai ir kūryba ir Math – 

matematika) kūrimas. STEAM centras kuriamas vykdant Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinamą ES investicijų projektą „Mokyklų 

aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis“. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pradėtas pastato, kuriame veiks STEAM centras, 



remontas. 2022 m. rugsėjo mėnesį planuojama įveiklinti antrąjį Švietimo centro padalinį – Utenos regioninį STEAM atviros prieigos centrą (toliau – 

STEAM centras). Jame veiks Biologijos – chemijos, Fizikos –inžinerijos, Robotikos – IT ir specializuota – Astrofizikos – aerokosmonautikos 

laboratorijos. 

Nuo 2018 metų Švietimo centras koordinuoja savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano 

įgyvendinimą. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019-2021 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planas 

patvirtintas 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-77. Plano įgyvendinimo koordinatoriumi paskirtas Švietimo Centras. Įgyvendinat šį planą 

bendradarbiaujama su savivaldybės suaugusiųjų neformaliojo švietimo teikėjais, kurie rengia projektus programų įgyvendinimui. Siekiant informuoti 

visuomenę apie neformalųjį suaugusiųjų švietimą sukurtas ir nuolat atnaujinama Neformalaus suaugusiųjų švietimo mokymosi feisbuko paskyra. 

Siekiant antrojo tikslo  Švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos padalinio (toliau – UŠC PPT) specialistai įvairiomis metodikomis 

atliko vaikų/mokinių pedagoginį psichologinį/psichologinį įvertinimą (708 įvertinimai), parengė pažymas dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimo ir Brandos egzaminų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Įvertinimo paslaugų kokybę pagerino UŠC PPT 

priimtas sprendimas, leidęs įgyvendinti tėvų pareigą dalyvauti  vaiko vertinimo rezultatų aptarime kartu su specialistų komanda. Bendradarbiavimo 

dėka tėvai pagilino supratimą apie vaikų mokymosi sunkumus ir sutrikimus, jų priežastis, įgijo žinių, kaip padėti savo vaikams mokantis namuose.  

Siekdami efektyvinti specialiąją pedagoginę pagalbą ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikams, turintiems 

negalių, mokymosi sunkumų ar sutrikimų, Švietimo centro PPT specialieji pedagogai, logopedas, surdopedagogas ir tiflopedagogas teikė korekcinę 

pagalbą vaikams bei konsultacinę pagalbą tėvams, mokytojas, švietimo pagalbos specialistams. Švietimo centro PPT specialistai nuosekliai 

vykdė  metodinį, informacinį, ekspertinį konsultavimą (pokalbiai, pokalbiai telefonu, informavimas raštu, informavimas naudojant elektroninio ryšio 

priemones, medijas, mobiliąsias aplikacijas ir kt.). 

UŠC PPT bendradarbiavo su šalies ir savivaldybių institucijomis, teikiančiomis specialiąją pedagoginę ir psichologinę pagalbą ir/ar 

besirūpinančiomis vaiko gerove (NŠA Švietimo pagalbos departamento Emocinės gerovės bei Įtraukties plėtros skyrių, PVC, Valstybės vaiko teisių 

apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus, PSPC Psichikos 

sveikatos centro, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo, kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centrų, Utenos apskrities VPK, Visuomenės sveikatos 

biuro specialistais, Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro šeimos medicinos skyriaus gydytojais). 

Pagal „Institucijų vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo, veiklos vertinimo ir akreditacijos 

taisykles“ Švietimo centras akredituotas 5-iems metams pagal Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. vasario 22 d. įsakymą Nr. V-

96. 

Švietimo centre ir jo padalinyje dirba specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą ir reikiamas kvalifikacijas: metodininkai, psichologai, 

specialieji pedagogai, logopedas, surdopedagogas, tiflopedagogas, kurie vadovaudamiesi bendražmogiškomis vertybėmis, teikia poreikius atliepiančias 

paslaugas. 



 

 

III. SKYRIUS 

STIPRYBĖS, SILPNYBĖS, GALIMYBĖS, GRĖSMĖS (SSGG) 

Stiprybės (vidinės) Silpnybės (vidinės) 

 Specialistų gebėjimas greitai reaguoti į probleminius atvejus mokyklose ir 

atsakingai dalyvauti padedant mokyklų komandoms spręsti konfliktus ir/ar 

įveikti krizes. 

 Atvira partnerystei organizacija, telkianti Utenos rajono švietimo pagalbos 

specialistus. 

 Kompetentinga, kūrybiška, atsakingai dirbanti specialistų komanda, 

įgyvendinanti pasidalytosios lyderystės idėjas. 

 Glaudūs ryšiai su savivaldybės ugdymo įstaigomis ir socialiniais partneriais. 

 Respublikinių ir tarptautinių bendradarbiavimo ryšių plėtojimas projektinėse 

ir kitose veiklose. 

 Dalies specialistų silpnas užsienio kalbų mokėjimas. 

 Nepakankamas įstaigos veiklos viešinimas ir naujų 

viešinimo formų stoka. 

 Nepakankamai išnaudojamos galimybės mokytojų 

gerosios darbo patirties sklaidai rajono ir respublikos 

lygmeniu. 

 Teikiamų mokymo paslaugų ir pagalbos mokytojui, 

mokyklai grįžtamojo ryšio pamatavimas. 

 Kompiuterinės įrangos ir techninių priemonių stoka. 

Galimybės (išorinės) Grėsmės (išorinės) 

 Socialinių partnerių pasitikėjimas įgyvendinant tarptautinius projektus ir 

tyrimus. 

 Projektinių veiklų finansavimas iš Utenos r. savivaldybės biudžeto. 

 Paslaugų plėtra neformaliojo suaugusiųjų švietimo srityje. 

 Plėtoti europinę švietimo dimensiją, užmezgant ryšius su švietimo 

institucijomis užsienyje. 

 Nacionalinių ryšių plėtojimas atnaujinto ugdymo turinio programų diegimui 

 Suaugusiųjų asmenų nuolatinio mokymosi motyvacijos 

stoka. 

 Didėjanti gyventojų atskirtis. 

 Nepakankamas švietimo pagalbos specialistų, mokytojų 

padėjėjų skaičius įstaigose. 

 Kaita švietimo politikoje ir kitose veiklos srityse įtakoja 

dideles darbo apimtis, dalis idėjų lieka nerealizuotos. 



ir įgyvendinimui. 

 Vykdant aktyvias profesinio orientavimo veiklas, populiarinti STEAM 

dalykų mokymąsi jaunimo tarpe. 

 Sparčiai auganti infliacija Lietuvoje. 

 

IV. SKYRIUS 

 CENTRO VEIKLOS STRATEGIJA 

 

VIZIJA 

Švietimo centras – moderni, atvira pokyčiams ir partnerystei organizacija, veikianti šiomis kryptimis: 

 skatinanti mokytojų bendruomenę nuolatiniam profesiniam tobulėjimui siekiant kiekvieno ugdytinio potencialo atskleidimo; 

 telkianti Utenos rajono neformalaus suaugusiųjų švietimo teikėjus formuojančius rajono gyventojų mokymosi visą gyvenimą nuostatas; 

 plėtojanti Utenos regione STEAM idėjas vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų  tarpe; 

 kurianti visų ugdymo proceso dalyvių bendradarbiavimu grįstą veiksmingą švietimo pagalbą. 

 

MISIJA 

Kurti ir teikti kokybiškas nuolatinio profesinio tobulinimosi, edukacines ir švietimo pagalbos paslaugas įvairių tikslinių grupių nariams, orientuojantis į 

Utenos r. gyventojų  poreikius bei atliepiant šalies švietimo politikos strateginius tikslus. 

 

STRATEGINIAI TIKSLAI 

 

1. Plėtoti mokymosi visą gyvenimą kokybiškų paslaugų įvairovę, siekiant didinti besimokančiųjų žinias, įgūdžius ir kompetencijas nuolat 

besikeičiančioje aplinkoje.  

2. Telkiant mokyklas, verslo, kultūros, studijų ir mokslo įstaigas, sukurti Utenos regiono atviros prieigos STEAM centrą skatinantį 

mokinių domėjimąsi gamtos, technologijų, inžinerijos, matematikos mokslais ir menais. 

3. Užtikrinti paslaugų prieinamumą ir kokybę, teikiant profesionalią, efektyvią švietimo pagalbą skirtingų gebėjimų ir poreikių vaikams, 

jų šeimoms ir ugdytojams. 

PROGRAMA 

 

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo programa (07) 

 



 

 

V. SKYRIUS 

STRATEGINIAI POKYČIAI 

 

Per strateginį laikotarpį Švietimo centro specialistai siekia trijų strateginių tikslų veikdami keturiomis kryptimis.  

Viena kryptis yra švietimo bendruomenės telkimas bei sąlygų sudarymas nuolatiniam mokytojų profesiniam tobulėjimui. Švietimo centre 

pedagogo profesinis tobulėjimas ir augimas vyksta visą jo aktyvios profesinės veiklos laiką. Skatinamas pozityvios patirties perėmimas, dalijimasis bei 

savanorystė, telkiama reflektuojanti rajono pedagoginė bendruomenė. Mokytojų profesinio tobulėjimo kryptys – atnaujinto ugdymo turinio diegimas, 

mokymosi aplinkos kūrimas įtraukiajam ugdymui. Mokytojų gebėjimų, požiūrių ir vertybių pokyčiai nukreipti į gerėjančius mokinių pasiekimus ir 

pažangą. Švietimo centras vykdo kvalifikacijos tobulinimo, metodinę, švietėjišką, kultūrinę veiklą.  

Antra kryptis – Utenos r. neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi savivaldybės veiksmų plano veiklos koordinavimas 

formuojant rajono gyventojų mokymosi visą gyvenimą nuostatas. Per strateginį laikotarpį sutelkti rajono neformaliojo švietimo teikėjai pateiks didesnę 

mokymuisi visą gyvenimą pasiūlą gyventojams. Šiame strateginiame laikotarpyje Švietimo centras persikels į kitas patalpas – Utenos miesto istorijai 

reikšmingą pastatą – Utenos dvarą. Tame pačiame pastate veiks ir Utenos regioninis atviros prieigos STEAM centras. Sukurta nauja aplinka  bei naujos 

galimybės bus išnaudojamos neformaliam suaugusiųjų švietimui. 

Trečia kryptis – STEAM ugdymas – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis 

mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos (STEAM angl. science, technology, engineering, arts, 

maths) kontekste. Utenoje įkurtas Švietimo centro padalinys – regioninis atviros prieigos STEAM centras, populiarinantis gamtos ir tiksliuosius 

mokslus. Jame veikia 4 laboratorijos, kurios atviros regiono mokiniams ir mokytojams. STEAM centras taip pat rūpinasi mokytojų profesiniu 

tobulėjimu bei suteikia galimybes jame dirbti mokslininkams. STEAM centre vykdomos veiklos stiprina mokinių praktinius gebėjimus, gilina 

kūrybiškumo, iniciatyvumo, verslumo ir lyderystės kompetencijas. Šiame centre vyksta ugdymas tiek per formaliojo švietimo pamokas, tiek 

neformaliojo švietimo laiku. STEAM centre lankosi mokiniai, kurie  atlieka eksperimentines užduotis, tyrimus, laboratorinius darbus. STEAM centras 

bendradarbiauja su regiono mokyklomis, mokslo, kultūros institucijomis, NVO organizacijomis. Utenos regiono atviros prieigos STEAM centras 

kuriamas, įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų 

priemonėmis“. 

Ketvirta kryptis – pedagoginė psichologinė pagalba. Teikiama savalaikė pedagoginė, psichologinė pagalba vaikui ir jo artimiausiai aplinkai 

UŠC PPT padalinyje. Sprendžiamos įtraukiojo ugdymo problemos teikiant profesionalią konsultacinę pagalbą ugdomojo proceso dalyviams, šalinant 

kliūtis, trukdančias kiekvieno mokinio ugdymui (si) pagal jo galias ir poreikius. 

 



 

VI. SKYRIUS  

PRIEMONIŲ PLANAS 
 

1. Strateginis tikslas. Plėtoti mokymosi visą gyvenimą kokybiškų paslaugų įvairovę, siekiant didinti besimokančiųjų žinias, įgūdžius ir 

kompetencijas nuolat besikeičiančioje aplinkoje.  

Uždaviniai: 

1.1. Sudaryti palankias aplinkos sąlygas Utenos r. švietimo bendruomenei diegti atnaujintą ugdymo turinį plėtojant profesines kompetencijas 

ir ugdant lyderystės gebėjimus. 

1.2. Skatinti mokytojų profesinės patirties sklaidą atnaujinant ugdymo turinį bei formuojant įtraukiojo ugdymo vertybines nuostatas.  

1.3. Plėtoti Utenos r. neformaliojo švietimo tiekėjų bendradarbiavimą ir socialinę partnerystę ugdant mokymosi visą gyvenimą nuostatas. 

 

Eil. 

Nr. 

 

Priemonės pavadinimas 

 

Pasiekimo  

rodiklis 

Rodiklių reikšmės   

2022 

m. 
 

2023 

m.  

 2024 

m. 
 

Verti

nimo 

kriter

ijus 

Finansavimo 

šaltiniai 

Uždavinys 1.1. Sudaryti palankias sąlygas Utenos r. švietimo bendruomenei diegti atnaujintą ugdymo turinį plėtojant profesines kompetencijas ir 

ugdant lyderystės gebėjimus. 

1. Kvalifikacijos tobulinimo programų pedagogams ir mokyklų bendruomenėms 

rengimas.  

Programų 

skaičius 

6 6 6 18 Sb. L., Pr. L. 

 

2. Kvalifikacijos tobulinimo programų pedagogams ir mokyklų bendruomenėms 

įgyvendinimas.  

Modulių 

skaičius 

60 60 60 180 Sb. L. Vb. L. 

 3. Projektų, skatinančių švietimo bendruomenės profesinių kompetencijų 

ir  lyderystės gebėjimų ugdymą, inicijavimas, rengimas ir vykdymas 

(tarptautinių, nacionalinių, savivaldybės ir kt.). 

Projektų 

skaičius 

6 6 6 18 Sb. L., Pr. L., Vb. L. 

 

4. Personalo profesinių kompetencijų ir lyderystės gebėjimų  plėtojimas. 

 

Renginių 

dienų 

skaičius 

90 110 110 310 Sb. L., Pr. L., Vb. L. 

 

5. Kvalifikacijos tobulinimo poreikių tyrimų vykdymas. 

 

Poreikių 

tyrimų 

skaičius 

1 1 1 3 Sb. L. 

 6.  Korupcijos prevencijos ir pilietiškumo ugdymo veiklų vykdymas. Renginių 2 2 2 6 Pr. L. 



skaičius 

7. Mokytojų, atnaujinamo ugdymo turinio diegimo lyderių, profesinių bei 

andragogikos kompetencijų ugdymas. 

Renginių 

skaičius 

6 8 8 22 K. p. p., Pr. L. 

 

Uždavinys 1.2. Skatinti mokytojų profesinės patirties sklaidą atnaujinant ugdymo turinį bei formuojant įtraukiojo ugdymo vertybines nuostatas.  

1. Mokytojų metodinių būrelių veiklos, padedančios diegti švietimo inovacijas, 

koordinavimas. 

Renginių 

skaičius 

  

48 48 48 48 K. p. p., Pr. L. 

 

2. Tarptautinių, nacionalinių, savivaldybės lygmens patirties sklaidos renginių 

(forumai, konferencijos, susitikimai, apskritieji stalai, parodos, stažuotės  ir 

pan.) vykdymas. 

Renginių 

skaičius 

20 20 20 60 K. p. p., Pr. L. 

4. Švietimo, kultūros institucijų, NVO  bendradarbiavimo ir socialinės 

partnerystės tinklų  kūrimas ir palaikymas.   

Tinklų 

skaičius  

7 7 7 21 K. p. p., Pr. L. 

 

5 Socialinės įtraukties didinimas teikiant sociokultūrines paslaugas.  

 

Paslaugų 

gavėjų 

skaičius 

40 20 20 80 Sb. L., Pr. L., Vb. L. 

 

6 Gerosios patirties metodinių priemonių banko kaupimas. 

 

 

Edukacinių 

darbų 

skaičius 

20 20 20 60 Sb. L.  

Uždavinys 1.3. Plėtoti Utenos r. neformaliojo švietimo tiekėjų bendradarbiavimą ir socialinę partnerystę ugdant mokymosi visą gyvenimą 

nuostatas. 

1. Savivaldybės suaugusiųjų neformalaus švietimo ir tęstinio mokymosi 

koordinavimas. 

 

Veiklos 

planų 

skaičius 

1 1 1 3 Sb. L. 

2. 

 

Suaugusiųjų neformalaus švietimo programų rengimas ir vykdymas. Programų 

skaičius 

2 2 2 6 K. p. p. 

3. Savanorių telkimas, rengimas ir įveiklinimas mokymosi visą gyvenimą veiklų 

vykdymui.  

Savanorių 

skaičius 

20 20 20 60 Pr. L. 

4.  Renginių, skirtų Utenos dvaro  istorijos bei kultūros pažinimui, rengimas ir 

įgyvendinimas. 

Renginių 

skaičius 

1 2 2 5 Sb. L., Pr. L., Vb. L. 

 

5. Suaugusiųjų švietimo savaitės Utenoje organizavimas. 

 

Veiklų 

skaičius  

2 2 2 6 Sb. L., Pr. L. 



2. Strateginis tikslas. Telkiant mokyklas, verslo, kultūros, studijų ir mokslo įstaigas, sukurti Utenos regiono atviros prieigos STEAM centrą 

skatinantį mokinių domėjimąsi gamtos, technologijų, inžinerijos, matematikos  mokslais ir menais. 

Uždaviniai:  

2.1. Įveiklinti Utenos regioninį STEAM atviros prieigos centrą. 

2.2. Kurti bendradarbiavimo ir socialinės partnerystės ryšius tarp STEAM centro, mokslo bei kultūros įstaigų, mokyklų, verslo ir 

nevyriausybinio sektoriaus. 

Eil. 

Nr. 

 

Priemonės pavadinimas 

Pasiekimo  

rodiklis 

Rodiklių reikšmės Vertinimo 

kriterijus 

Finansavimo šaltiniai 

2022 2022 2023 

2.1. Uždavinys. Įveiklinti Utenos regioninį STEAM atviros prieigos centrą.   

1.  Ugdymo(si) aplinkų sukūrimas ir nuolatinis atnaujinimas.  Laboratorijų 

skaičius 

4 4 4 4 Sb. L., Pr. L., Vb. L. 

2.  Formaliojo ugdymo veiklų bendrojo ugdymo mokykloms 

inicijavimas ir įgyvendinimas. 

Užsiėmimų, 

skaičius 

260 780 786 1826 Sb. L., Pr. L., Vb. L. 

3.  Neformaliojo vaikų švietimo programų rengimas ir 

įgyvendinimas. 

Programų skaičius 1 2 4 7 Sb. L., Pr. L., Vb. L. 

4.  Edukacinių programų ir renginių rengimas ir vykdymas. Edukacinių 

programų/rengini

ų skaičius 

15 30 30 75 Sb. L., Pr. L., Vb. L. 

2.2. Uždavinys. Kurti bendradarbiavimo ir socialinės partnerystės ryšius tarp STEAM centro, mokslo bei kultūros įstaigų, mokyklų, verslo ir 

nevyriausybinio sektoriaus.  

1.  Partnerių telkimas  STEAM veiklų vykdymui. Renginių skaičius 2 4 4 10 Sb. L., Pr. L., Vb. L. 

2.  Mokytojų profesinių kompetencijų STEAM srityse 

plėtojimas. 

Renginių skaičius 9 20 20 49 Sb. L., Pr. L., Vb. L. 

3.  STEAM centro veiklos viešinimas 

 

Viešinimo 

renginių skaičius 

2 3 3 8 Sb. L., Pr. L., Vb. L. 

 

 

3. Strateginis tikslas. Užtikrinti paslaugų prieinamumą ir kokybę, teikiant profesionalią, efektyvią švietimo pagalbą skirtingų gebėjimų ir 

poreikių vaikams, jų šeimoms ir ugdytojams. 

 Uždaviniai:  



3.1. Teikti savalaikes bei kokybiškas pedagoginio psichologinio įvertinimo ir konsultavimo paslaugas mokiniams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių ir psichologinių sunkumų, užtikrinant kiekvieno mokinio asmeninę sėkmę ir įtrauktį. 

3.2. Plėtoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų profesines kompetencijas, gilinantis į įtraukiojo ugdymo ir  mokinių psichinės sveikatos 

stiprinimo aspektus. 

3.3. Įgyvendinti prevencines veiklas, rengiant prevencines priemones mokiniams ir tėvams, vykdant projektus ir tyrimus. 

3.4. Stiprinti bendradarbiavimą su švietimo pagalbos, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros institucijomis, siekiant efektyvesnio problemų 

sprendimo. 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Pasiekimo  

rodiklis 

Rodiklio reikšmės 
Vertinimo 

kriterijus 

Finansavimo 

šaltiniai 2022 m. 2023 m.  2024 m. 

Uždavinys 3.1. Teikti savalaikes bei kokybiškas pedagoginio psichologinio įvertinimo ir konsultavimo paslaugas mokiniams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių ir psichologinių sunkumų, užtikrinant kiekvieno mokinio asmeninę sėkmę ir įtrauktį. 

 

1. Kompleksinis pedagoginis psichologinis 

mokinių/vaikų įvertinimas 

Vaikų skaičius 240 240 250 730 Vb. L., Sb. L 

2. Kompleksinio pedagoginio psichologinio 

įvertinimo išvadų, rekomendacijų ugdymui 

rengimas 

Atvejų skaičius 240 240 250 730 

 

 

Vb. L., Sb. L 

3 Kompleksinio pedagoginio psichologinio 

įvertinimo išvadų, rekomendacijų pristatymas 

vaiko tėvams/globėjams 

Atvejų skaičius 240 240 250 730 Vb. L., Sb. L 

4. Pagalbą ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijoms 

ir švietimo pagalbos specialistams padedant 

mokykloms sėkmingiau spręsti įtraukiojo ugdymo 

klausimus 

Atvejų skaičius 7 8 10 25 Vb. L., Sb. L 

5. Vaiko brandumo mokyklai įvertinimas Vaikų skaičius 2 5 5 12 Vb. L., Sb. L. 

6. Individualus psichologinis mokinių konsultavimas Mokinių / 

konsultacijų skaičius 

100/1300 110/1400 120/1500 330/4100 Vb. L, Sb. L. 

7. Specialioji pedagoginė pagalba 

mokiniams/vaikams 

Vaikų skaičius 

Pratybų / konsultacijų 

skaičius 

20 

85 

20 

85 

20 

85 

60 

255 

Vb. L., Sb. L. 



8. Švietimo pagalbos 

prieinamumo stebėsena ir  

analizė Utenos rajono ugdymo įstaigose 

Įstaigų/jų padalinių 

skaičius 

22 20 20 62 Vb. L., Sb. L. 

Uždavinys 3.2. Plėtoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų profesines kompetencijas, gilinantis į įtraukiojo ugdymo ir mokinių psichinės 

sveikatos stiprinimo aspektus. 

 

1. Metodinių ir švietėjiškų renginių mokytojams, 

švietimo pagalbos specialistams, vadovams 

organizavimas 

Veiklų ir priemonių 

skaičių 

15 20 25 60  Vb. L.,  Sb. L. 

2. Mokinių, turinčių autizmo spektro, elgesio ir (ar) 

emocijų sutrikimų, ugdymo atvejų aptarimų 

organizavimas 

Atvejų skaičius 5 5 5 15  Vb. L., Sb. L. 

3. Mokymų mokytojo padėjėjams organizavimas Mokymų / valandų 

skaičius 

1 /16  1 / 16  1 / 16  3 Vb. L., Sb. L. 

4. Psichologų ir socialinių pedagogų profesinės atvejų 

aptarimų grupės 

Grupių skaičius 10 10 10 30  Vb. L., Sb. L. 

5. Specialiųjų pedagogų ir logopedų „Kolegų 

paramos grupės“ 

Grupių skaičius 4 5 10 19  Vb. L., Sb. L. 

6. Metodinės, švietėjiškos ir kt. informacijos 

atnaujinimas įstaigos internetiniame puslapyje 

Priemonių skaičius 6 8 8 22 Vb. L., Sb. L. 

7. Informacinis švietimo pagalbos specialistų, 

mokyklų vadovų konsultavimas teisės aktų ir  

įtraukiojo ugdymo klausimais 

Konsultacijų skaičius 50 70 100 220 Vb. L., Sb. L. 

Uždavinys 3.3. Įgyvendinti prevencines veiklas, rengiant prevencines priemones mokiniams ir tėvams, vykdant projektus ir tyrimus. 

1. Utenos rajono savivaldybės finansuojamo projekto 

paraiškos rengimas ir įgyvendinimas 

Projektų skaičius 1 1 1 3  Pr. L., Sb. L. 

2. Pagalba ugdymo įstaigoms krizių valdyme Atvejų skaičius 5 5 5 15 Vb. L., Sb. L. 

3. Smurto prevencijos užsiėmimai vaikams ir tėvams 

pagal projektą „Įgalinti vaikai ir šeimos: smurto 

prevencijos ir intervencijos paslaugų modelis“ 

Užsiėmimų skaičius 5 5 - 10 Pr. L.,  Sb. L. 

4. Užsiėmimų paauglėms, turinčioms sutrikusį 

valgymo elgesį ar valgymo sutrikimą 

organizavimas 

Užsiėmimų skaičius 1 1 1 3  Pr. L., Sb. L. 



 Finansavimo šaltinių trumpinimai: Valstybės biudžeto (Mokymo) –  lėšos Vb. L., Savivaldybės biudžeto lėšos – Sb. L., Paramos lėšos – P. L., 

Projektų lėšos – Pr. L; Kitos pajamos už paslaugas – K. p. p. 

 

VII. SKYRIUS  

ASIGNAVIMAI IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

5. Tyrimo organizavimas Utenos miesto mokyklose, 

įgyvendinant MRU projektą „Vaiko 

psichosocialinė raida perėjus į vidurinę mokyklą: 

draugų ir tėvų vaidmuo (NAVIGATE)“ 

Tyrimo dalyvių 

skaičius 

600 600 - 600  Pr.  L., Sb. L. 

6. Tėvystės įgūdžių lavinimo užsiėmimai  Grupių / 

dalyvių skaičius 

1 

10 

2 

20 

2 

20 

5 

50 

Vb. L., Sb. L. 

7. Ankstyvosios intervencijos programos vykdymas, 

bendradarbiaujant su Visuomenės sveikatos biuru, 

TBK 

Grupių skaičius 1 1 1 3 Vb. L., Sb. L. 

Uždavinys 3.4. Stiprinti bendradarbiavimą su švietimo pagalbos, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros institucijomis, siekiant efektyvesnio 

problemų sprendimo.    

1. Dalyvavimas Utenos  rajono vaiko gerovės 

komisijos veikloje 

Atvejų skaičius 4 4 4 12 Vb. L., Sb. L. 

2. Bendradarbiavimas su šalies ir savivaldybės 

institucijomis, besirūpinančiomis vaiko gerove, 

sprendžiant įtraukties klausimus 

Susitikimų 

skaičius 

3 3 3 9 Vb. L., Sb. L. 

3. Bendradarbiavimas su švietimo pagalbos, 

socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros 

institucijomis, dalyvaujant atvejo vadybos 

posėdžiuose ir teikiant konsultacijas vaikų 

netinkamo elgesio įveikimo ir mokyklos lankymo 

klausimais 

Atvejų skaičius 10 10 10 30  Vb. L., Sb. L. 

4. Bendradarbiavimas su mokyklų Vaiko gerovės 

komisijomis rengiantis įtraukiojo ugdymo 

įgyvendinimui 

Susitikimų 

skaičius 

4 5 5 14 

susitikimų 

Vb. L., Sb. L. 

5. Bendradarbiavimas su šalies pedagoginių 

psichologinių tarnybų specialistais veiklų ir 

funkcijų vykdymo klausimais.  

Susitikimų skaičius 20 20 20 60 

susitikimų 

Vb. L., Sb. L. 



 

Ekonominės klasifikacijos grupės 

Paraiška biudžetiniams  

2022 metams 

(tūkst. Eur) 

Projektas 2023 

metams 

(tūkst. Eur.) 

Projektas 2024 metams 

(tūkst. Eur.) 

1. Iš viso asignavimų 
   

iš jų darbo užmokesčiui ir soc. draudimui 312,6 322,3 399,3 

turtui įsigyti - 1,2 3,5 

kitoms išlaidoms (komandiruotės, prekės, paslaugos ir kt.) 242,7 241,3 295,5 

kvalifikacijos kėlimui 2,- 2,- 3,- 

2. Finansavimas    

Savivaldybės lėšos 374,9 378,- 390,- 

Valstybės biudžeto lėšos 177,4 183,7 252,- 

Kitos pajamos už paslaugas 4,9 5,0 5,0 

Projektų lėšos 41,1 - 59,1 

Paramos lėšos 0,1 0,1 0,2 

 

VIII SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO STEBĖSENA 

 Utenos švietimo centro strateginio plano rengimo darbo grupė kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje vykdo centro veiklos įsivertinimą, 

nustato pasiektus rodiklius, įvertina priežastis, rengia kitų metų veiklos programą. Strateginis planas bei informacija apie jo įgyvendinimą skelbiama  

centro svetainėje www.usc.utena.lm.lt.  

_____________________________________________________________________________ 

PRITARTA 

Utenos rajono  savivaldybės  

administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Virginija Vaitiekienė.  

http://www.usc.utena.lm.lt/

