
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Biudžetinė įstaiga  

(įstaigos pavadinimas nurodant juridinę formą) 

 

2016 METŲ NEFORMALIOJO UGDYMO ĮSTAIGOS VADOVO VEIKLOS ATASKAITA 

 

 

I SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

1.1. Įstaigos juridinis adresas Vytauto pr. 44, LT-44329 Kaunas  

1.2. Telefono Nr. (8 37) 324157  

1.3. El. pašto adresas info@kpkc.lt   

1.4. Interneto svetainė www.kpkc.lt  

 

 

II SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS, FUNKCIJOS 

 

2.1. Įstaigos veiklos tikslas(-ai): tenkinti mokytojų, švietimo vadovų ir kitų suaugusiųjų gyvenimo 

karjerai būtinų kompetencijų ugdymosi ir mokymosi visą gyvenimą poreikius, tobulinti įgytą 

kvalifikaciją. 

2.2. Įstaigos veiklos pobūdis: Neformalusis švietimas. 

2.3. Įstaiga, įgyvendindama savo tikslą(-us), atlieka šias funkcijas: 

2.3.1. kvalifikacijos tobulinimo srityje: 

2.3.1.1. inicijuoja ir tiria švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimo poreikius; 

2.3.1.2.  rengia kvalifikacijos tobulinimo programas ir projektus, atliepiančius Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Kauno miesto savivaldybės, Centro 

strateginius veiklos planus ir švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimo poreikius; 

2.3.1.3.  organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius švietimo įstaigų darbuotojams ir kitų 

įstaigų pedagoginiams darbuotojams bei konsultuoja kitais švietimo klausimais; 

2.3.1.4.  rengia ir vykdo valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo programas; 

2.3.1.5.  tiria kvalifikacijos tobulinimo renginių rezultatyvumą; 

2.3.1.6.  organizuoja renginius socialinių partnerių užsakymu ir jų lėšomis; 

2.3.2.  metodinės veiklos srityje: 

2.3.2.1.  koordinuoja mokyklų metodinę veiklą; kaupia ir skleidžia švietimo įstaigų darbuotojų ir 

kitų įstaigų darbuotojų parengtą metodinę medžiagą; organizuoja leidybą; teikia metodinę 

pagalbą švietimo įstaigų darbuotojams ir kitų įstaigų darbuotojams, bendradarbiauja 

diegiant metodines naujoves; 

2.3.2.2.  skleidžia informaciją apie švietimo politiką, Centro programas, metodines naujoves; 

2.3.2.3.  rengia ir vykdo Europos Sąjungos paramos fondo ir kitų fondų remiamus projektus. 

 

 

mailto:info@kpkc.lt
http://www.kpkc.lt/
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III SKYRIUS 

ĮSTAIGOS SAVININKAS, ĮSTAIGOS ĮSTEIGIMO METAI 
 

3.1. Įstaigos savininkas – Kauno miesto savivaldybė 

3.2. Įstaigos įsteigimo metai – 1995 m. vasario 7 d.  

 

 

IV SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJUS, ĮSTAIGOS ORGANIZACINĖS 

STRUKTŪROS SCHEMA 

 

4.1. Duomenys apie įstaigos darbuotojus 

1 lentelė 

Etatų skaičius Mokytojų skaičius 

Administracija 

(direktorius ir 

pavaduotojai) 

Kiti 

darbuotojai 

(spec. 

pedagogas, 

socialinis, 

psichologas ir 

kt.) 

Pagalbinis/ 

techninis  

personalas 

Laisvi 

etatai 

Iš viso 

etatų 

(pagal 

etatų 

sąrašą 

01-01) 

Atestuotų 

mokytojų 

Vyr. 

mokytojų 

Mokytojų 

metodininkų 

Mokytojų 

ekspertų 

Iš viso 

mokytojų 

4 11,5 7 - 22,5 - - - - - 

 

(prašome užpildyti visus langelius, visuose stulpeliuose) 

 

 

4.2. Įstaigos organizacinės struktūros schema 

 

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro struktūra, patvirtinta 2014 m. liepos 2 d. Kauno 

pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus įsakymu Nr. V-126, galiojo iki 2016 m. gruodžio 30 d. 
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4.3. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas per ataskaitinį laikotarpį: 

(nurodyti kas, kada, kokios įstaigos organizuotoje ir kokios trukmės kvalifikacijos kėlimo programoje (kursuose) 

dalyvavo, išduoto (-ų) pažymėjimo(-ų) Nr. ir data)  

 

Rasa Bortkevičienė 

2016-01-21 

UAB „Idamas“, trukmė – 2 val. 

Mokymai „Administracijos darbuotojų mokymai apie dokumentų valdymo sistemos 

naudojimą“ 

Pažymėjimas Nr. IDA2016-001 

 

2016-04-14 – 15  

Ugdymo plėtotės centras, trukmė – 12 akad. val. 

Savivaldybių administracijų švietimo padalinių vadovų, Švietimo ir mokslo ministerijos bei 

Ugdymo plėtotės centro seminaras „Švietimo aktualijos: žmogiškųjų išteklių valdymas“ 

Pažymėjimas 2016-04-15 Nr. 007865 

 

2016-04-13 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 6 akad. val. 

Tarptautinė konferencija „Erasmus+. Kokia tarptautinės partnerystės nauda mokinių 

pasiekimams?“ 

Pažymėjimas 2016-04-13 Nr. VK-0404 
 

2016-06-15 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, 

trukmė – 6 akad. val. 

Seminaras Lietuvos savivaldybių Švietimo centrų atstovams „Pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo kaita kokybei: kaip to galima siekti kartu“  

Pažymėjimas 2016-06-15 Nr. VB-0910 
 

2016-09-15 

Kretingos rajono švietimo centras, trukmė – 6 akad. val. 

Metodinė diena „Kauno miesto savivaldybės švietimo skyriaus ir Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centro bendradarbiavimas siekiant pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kokybės“ 

Pažyma Nr. 112 
 

2016-10-14 

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, trukmė – 6 val. 

Seminaras „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimą vykdančių institucijų veiklos išorinio vertinimo 

ekspertų veikla: aktualijos ir patirtis“ 

Pažymėjimas Nr. 006682 
 

2016-10-20 

Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacija, trukmė – 6 akad. val. 

Seminaras „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos kaitos žingsniai: teisinės bazės 

koregavimas“ 

Pažyma 2016-10-20 Nr. P2-5 
 

2016-12-12 – 13  

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 12 akad. val. 

Seminaras – edukacinė išvyka (Latvijoje) „Mokymosi aplinkų kūrimas, modernizavimas 

mokinių pasiekimų pažangai užtikrinti Latvijos ugdymo įstaigose“ (Programa vykdoma Ne LR 

teritorijoje, akreditacijos Nr. 211000272) 

Pažyma 2016-12-13 Nr. PA-935 
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Vilija Barzdžiuvienė 

2016-03-18 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 12 akad. val. 

Seminaras „Pedagogas naujosios žiniasklaidos sraute – kaip išgyventi“ 

Pažymėjimas 2016-03-18 Nr. GA-0500 

 

2016-04-13 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 6 akad. val. 

Tarptautinė konferencija „Erasmus+. Kokia tarptautinės partnerystės nauda mokinių 

pasiekimams?“ 

Pažymėjimas 2016-04-13 Nr. VK-0403 

 

2016-06-15 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, 

trukmė – 6 akad. val. 

Seminaras „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kaita kokybei: kaip to galima siekti kartu“  

Pažymėjimas 2016-06-15 Nr. VB-0944 

 

2016-06-16 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 8 val. 

Seminaras mokyklų vadovams ir jų pavaduotojams, anglų kalbos, etikos, geografijos, dailės, 

technologijų, šokių, lietuvių kalbos, muzikos ir kitų dalykų mokytojams „Tarptautinių projektų 

įtaka ugdymo (si) turiniui. Erasmus+ projekto „Kultūrų traukinys“ intelektinio produkto – 

edukacinio žaidimo „Visi kartu“ – pristatymas“ 

Pažymėjimas 2016-06-16 Nr. TI-1018 

 

Inga Gogelienė 

2016-01-21 

UAB „Idamas“, trukmė – 2 val. 

Mokymai „Administracijos darbuotojų mokymai apie dokumentų valdymo sistemos 

naudojimą“ 

Pažymėjimas Nr. IDA2016-003 

 

2016-02-12 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 6 val. 

Seminaras „Naujovės viešųjų pirkimų organizavime“ 

Pažymėjimas 2016-02-12 Nr. VK-0150 

 

2016-03-18 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 12 akad. val. 

Seminaras „Pedagogas naujosios žiniasklaidos sraute – kaip išgyventi“ 

Pažymėjimas 2016-03-18 Nr. GA-0501 
 

Ginta Augustauskaitė  

2016-02-12 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 6 val. 

Seminaras „Naujovės viešųjų pirkimų organizavime“ 

Pažymėjimas 2016-02-12 Nr. VK-0151 

 

2016-02-18 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 6 akad. val. 

Konferencija „Kuriame ateities mokyklą kartu“ 

Pažymėjimas 2016-02-18 Nr. VB-0371 
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2016-03-18 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 12 akad. val. 

Seminaras „Pedagogas naujosios žiniasklaidos sraute – kaip išgyventi“ 

Pažymėjimas 2016-03-18 Nr. GA-0502 

 

2016-06-15 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, 

trukmė – 6 akad. val. 

Seminaras „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kaita kokybei: kaip to galima siekti kartu“  

Pažymėjimas 2016-06-15 Nr. VB-0943 

 

2016-10-13 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 6 akad. val. 

Seminaras švietimo ir ugdymo įstaigų vadovams „Švietimo įstaigų finansų valdymas“ 

Pažymėjimas 2016-01-08 Nr. GA-1082 

 

2016-11-29 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 6 akad. val. 

Seminaras „Kaip formuoti mokyklos išskirtinumą“ 

Pažymėjimas 2016-11-29 Nr. VB-1371 

 

Alvydas Bakutis 

2016-02-12 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 6 val. 

Seminaras „Naujovės viešųjų pirkimų organizavime“ 

Pažymėjimas 2016-02-12 Nr. VK-0153 

 

2016-04-13 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 6 akad. val. 

Tarptautinė konferencija „Erasmus+. Kokia tarptautinės partnerystės nauda mokinių 

pasiekimams?“ 

Pažymėjimas 2016-04-13 Nr. VK-0385 

 

Leta Dubinskienė 

2016-03-18 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 12 akad. val. 

Seminaras „Pedagogas naujosios žiniasklaidos sraute - kaip išgyventi“ 

Pažymėjimas 2016-03-18 Nr. GA-0503 

 

2016-04-13 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 6 akad. val. 

Tarptautinė konferencija „Erasmus+. Kokia tarptautinės partnerystės nauda mokinių 

pasiekimams?“ 

Pažymėjimas 2016-04-13 Nr. VK-0379 

 
 

2016-10-06 – 2016-12-29 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 48 val.  

Kursai „Suaugusiųjų anglų kalbos kursai“ (pažengusiųjų grupė) 

Pažymėjimas 2016-12-29 Nr. ZV-1493 
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Violeta Kažemėkienė 

2016-02-18 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 6 akad. val. 

Konferencija „Kuriame ateities mokyklą kartu“ 

Pažymėjimas 2016-02-18 Nr. VB-0370 

 

2016-04-13 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 6 akad. val. 

Tarptautinė konferencija „Erasmus+. Kokia tarptautinės partnerystės nauda mokinių 

pasiekimams?“ 

Pažymėjimas 2016-04-13 Nr. VK-0323 

 

2016-10-27 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 

Konsultacinis seminaras Švietimo ir mokslo institucijų (ŠMIR), Kvalifikacijos tobulinimo 

programų ir renginių (KTPRR), Mokinių (MR), Pedagogų (PR), Diplomų ir atestatų registrų 

(DAR) ir informacinės sistemos – Švietimo valdymo informacinės sistemos (ŠVIS) 

tvarkytojams 

 

2016-11-30; 2016-12-05 – 07  

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 24 akad. val. 

Projektas „Vyresnio amžiaus asmenų medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“  

seminaras „Naujos skaitmeninės technologijos, efektyvus jų panaudojimas“ 

Pažymėjimas 2016-12-07 Nr. IG-0103 

 

Tadas Kolevinskas 

2016-01-21 

UAB „Idamas“ 

Mokymai „Administracijos darbuotojų mokymai apie dokumentų valdymo sistemos 

naudojimą“ 

Pažymėjimas Nr. IDA2016-005 

 

Dalia Montvilienė 

2016-01-08 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 6 akad. val. 

Seminaras ugdymo įstaigų buhalteriams „Finansinės atskaitomybės pagal VSAFAS 

parengimas, įkėlimas į VSAKIS“ 

Pažymėjimas 2016-01-08 Nr. GA-072 

 

2016-04-19 

UAB „FACTUS SUM“, trukmė – 8 akad. val. 

Seminaras „Atnaujintos viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos taisyklės bei kiti 

teisės aktų pasikeitimai nuo 2016-01-01“ 

Pažymėjimas Nr. 7489 

 

Ilona Teresienė 

2016-04-13 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 6 akad. val. 

Tarptautinė konferencija „Erasmus+. Kokia tarptautinės partnerystės nauda mokinių 

pasiekimams?“ 

Pažymėjimas 2016-04-13 Nr. VK-0350 
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2016-06-16 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 8 val.  

Seminaras mokyklų vadovams ir jų pavaduotojams, anglų kalbos, etikos, geografijos, dailės, 

technologijų, šokių, lietuvių kalbos, muzikos ir kitų dalykų mokytojams „Tarptautinių projektų 

įtaka ugdymo(si) turiniui. Erasmus+ projekto „Kultūrų traukinys“ intelektinio produkto – 

edukacinio žaidimo „Visi kartu“ – pristatymas“ 

Pažymėjimas 2016-06-16 Nr. TI-1052 
 

Valerija Segalovičienė 

2016-02-17 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 12 akad. val. 

Seminaras „NLP (neurolingvistinio programavimo) metodų ir technikų taikymas vadyboje, 

pedagogikoje, tarpasmeniniame bendravime“ 

Pažymėjimas 201602-17 Nr. SV-289 
 

Zita Verbickienė 

2016-06-16 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 8 val.  

Seminaras mokyklų vadovams ir jų pavaduotojams, anglų kalbos, etikos, geografijos, dailės, 

technologijų, šokių, lietuvių kalbos, muzikos ir kitų dalykų mokytojams „Tarptautinių projektų 

įtaka ugdymo(si) turiniui. Erasmus+ projekto „Kultūrų traukinys“ intelektinio produkto – 

edukacinio žaidimo „Visi kartu“ – pristatymas“ 

Pažymėjimas 2016-06-16 Nr. TI-1054 
 

Neringa Tamošiūnaitė 

2016-01-08 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 6 akad. val. 

Seminaras ugdymo įstaigų buhalteriams „Finansinės atskaitomybės pagal VSAFAS 

parengimas, įkėlimas į VSAKIS“ 

Pažymėjimas 2016-01-08 Nr. GA-073 
 

2016-10-13 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 6 akad. val. 

Seminaras švietimo ir ugdymo įstaigų vadovams „Švietimo įstaigų finansų valdymas“ 

Pažymėjimas 2016-01-08 Nr. GA-1083 
 

Stasys Tilinga 

2016-02-12 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 6 val. 

Seminaras „Naujovės viešųjų pirkimų organizavime“ 

Pažymėjimas 2016-02-12 Nr. VK-0152 
 

Irena Valentukonienė 

2016-11-03 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 6 akad. val. 

Seminaras „Mokyklų bibliotekų darbuotojų (nespecialistų) vaidmuo bei kompetencija 

mokyklos bibliotekoje – informacijos centre“ 

Pažymėjimas 2016-11-03 Nr. RG-0204 
 

Jolanta Pakalniškienė 

2016-01-18 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 6 akad. val. 

Seminaras „Darbo sutartys: esminiai sutarčių sudarymo, vykdymo ir nutraukimo teoriniai 

aspektai ir praktinės rekomendacijos“ Pažymėjimas 2016-01-18 Nr. GA-111 
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2016-01-21 

UAB „Idamas“, trukmė – 2 val.  

Mokymai „Administracijos darbuotojų mokymai apie dokumentų valdymo sistemos 

naudojimą“ 

Pažymėjimas Nr. IDA2016-006 

 

2016-09-14 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 6 akad. val. 

Seminaras „Dokumentų rengimo ir tvarkymo švietimo įstaigose aktualijos. Elektroninių 

dokumentų valdymas“ 

Pažymėjimas 2016-09-14 Nr. GA-0933 

 

2016-09-12 – 2016-11-30  

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, trukmė – 200 val. 

Projekto „Konkurencingumo didinimas darbo rinkoje ugdant bendrąsias kompetencijas“ 

mokymai 

Pažymėjimas 2016-11-30 Nr. VB-1378 

 

 

V SKYRIUS 

ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI PER 2016 METUS 
 

2 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Finansavimo šaltiniai Suma, Eur Lėšų panaudojimas 

per ataskaitinį laikotarpį (atlikti darbai) 
1 2 3 4 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 543 085,70  

1.1. Iš jų  

(nurodyti, pagal kokias programas skiriamos): 

  

1.1.1.  Savivaldybės biudžeto lėšos, 4 programa 223 800,00 Darbo užmokestis – 170 800,00 Eur  

ir soc. draudimas – 53 000,00 Eur 

1.1.2.  Įstaigų pajamų lėšos, 4 programa 319 285,70 Darbo užmokestis – 10 000,00 Eur;  

Soc. draudimas – 3 100,00 Eur;  

Kitos prekės ir paslaugos – 20 900,00 Eur; 

Komunalinės paslaugos – 20 306,11 Eur; 

Ryšių paslaugos – 1 700,00 Eur; 

Komandiruotės – 179,59 Eur; 

Spaudiniai – 300,00 Eur  

Atsiskaitymas už įvykdytų kvalifikacijos 

tobulinimo programų įgyvendinimą Lietuvoje 

ir užsienyje, metodinių, tiriamųjų veiklų 

įgyvendinimą (lektorių paslaugos (per CPVO 

sistemą vykdytas viešasis supaprastintas 

atviras pirkimas „Lektorių paslaugų 

pirkimas“, pirkimo Nr. 171148), stažuotės, 

edukacinės išvykos)) – 259 900,00 Eur; 

Ilgalaikio materialiojo turto  

įsigijimas – 2 900,00 Eur 

2. Valstybės biudžeto lėšos  22 934,00  

2.1.  Iš jų  

(nurodyti, kokių institucijų / pagal kokias 

programas skiriamos): 

21 134,00 Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi projektas „Konkurencingumo 

didinimas darbo rinkoje ugdant bendrąsias 

kompetencijas“– 10 000,00 Eur; 

Lietuvos kultūros tarybos projektas „Vyresnio 

amžiaus asmenų medijų ir informacinio 

raštingumo ugdymas“ – 4 134,00 Eur; 
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Nacionalinio egzaminų centro LR ŠMM 

projekto „Pasirengimas įgyvendinti brandos 

darbą“ konkurso „Seminaro „Pasirengimas 

įgyvendinti brandos darbą“ organizavimas –  

7 000,00 Eur 

2.1.1. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės 

dotacijos 

1 800,00 Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialioji 

dotacija minimalios algos kėlimui panaudota  

– 1 800,00 Eur 

3. Fondų (nurodyti tikslius pavadinimus) lėšos   

3.1.     

3.2. (jei reikia, įterpkite papildomas eilutes)   

4. Kitos lėšos (nurodyti tikslų šaltinio 

pavadinimą) 

18 586,97 Kauno miesto savivaldybės biudžeto  

programos „Iniciatyvos Kaunui“ projektai: 

Aplinkosauginio švietimo projektas „Kaunas – 

ekologiškas miestas: ekologinio ugdymo 

inovacijos“ – 1 009,00 Eur; 

Projektas „Vaikų dienos centrų darbuotojų 

kompetencijų tobulinimas“ – 4 000,00 Eur 

Viešųjų paslaugų teikimo programa: 

Tarptautinė konferencija „ERASMUS +. 

Kokia tarptautinės partnerystės nauda mokinių 

pasiekimams?“ 

Panaudota – 800,00 Eur 

Lietuviškos knygos šventė – konkursas, 

skirtas Prezidento Kazio Griniaus 150-osioms 

metinėms, Bibliotekų metams ir Tarptautinei 

knygos dienai paminėti 

Panaudota – 400,00 Eur 

Respublikinė metodinė – praktinė 

konferencija – seminaras „Kaip užtikriname 

mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, sėkmingą įtrauktį mokykloje?“ 

Panaudota – 400,00 Eur 

Konferencija „Prasmingo skaitymo kelių 

beieškant“, skirta 2016-iesiems Bibliotekų 

metams  

Panaudota – 340,00 Eur 

Bibliotekininkų metodinio būrelio narių 

dalykinė – metodinė išvyka į Šiaulių 

universiteto biblioteką, ŠU gimnaziją ir 

Šiaulių rajono Naisių mokyklą 

Panaudota – 110,99 Eur 

Leidybos paslauga (leidinio „Kuriame ateities 

mokyklą kartu“ parengimo ir išleidimo 

paslauga)  

Panaudota – 1 800,00 Eur 

Kauno miesto ugdymo įstaigų vadovų 

konferencijos „Švietimo prioritetai 2017 m.“ 

organizavimas 2016 m. rugpjūčio 29 d. Kauno 

pedagogų kvalifikacijos centre 

Panaudota – 500,00 Eur 

Seminaras – edukacinė išvyka 

„Bendruomenės telkimas, lankantis Molėtų 

rajone“ (2 dienos – 16 val.) 

Panaudota – 1 200,00 Eur 

Respublikinė konferencija „Bendruomenių 

indėlis ugdymo kokybei gerinti“ 

Panaudota – 310,00 Eur 
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Ikimokyklinių įstaigų vadovų pasitarimui dėl 

vadybos kokybės gerinimo paskaitos 

„Santykiai kolektyve – kaip kurti atvirą 

pasitikėjimo atmosferą“ medžiagos parengimo 

ir skaitymo lektoriaus paslauga 

Panaudota – 180,00 Eur 

Kauno miesto mokslo premija už nuopelnus 

humanitarinių ir socialinių mokslų srityje 

Kauno technologijos universiteto profesorei 

habilituotai daktarei Palmirai Jucevičienei 

Panaudota – 3 000,00 Eur 

Respublikinė konferencija „Biblioteka: 

laikmečio aktualijos, patirtys, perspektyvos“ 

Panaudota – 540,00 Eur 

Bendrojo ugdymo mokyklų vadovų 

pasitarimui dėl vadybos kokybės gerinimo 

paskaitos „Emocinis intelektas – tai kas skiria 

„šefą“ nuo „lyderio“ medžiagos parengimo ir 

skaitymo lektoriaus paslauga 

Panaudota – 180,00 Eur 

Mokyklos kokybės valdymo paprogramės 

tyrimo „Mokyklų pasirinkimo kriterijai“ 

organizavimo paslauga 

Panaudota – 1 890,90 Eur 

Kauno miesto mokyklų metodinės tarybos 

seminaras „2017 m. perspektyva ir priemonės 

mokinių pasiekimų gerinimui“ 

Panaudota – 1 926,08 Eur 

5. Gyventojų pajamų mokesčio (iki 2 proc.) 

grąžinimas Įstaigai, turinčiai paramos gavėjo 

statusą 

356,98 Numatyta panaudoti 2017 m. kompiuterinei 

įrangai atnaujinti. 

6. Parama    

 (jei reikia, įterpkite papildomas eilutes)   

 IŠ VISO: 584 963,65  

 Iš jų: teikiant mokamas paslaugas įstaigos 

uždirbtos lėšos 
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VI SKYRIUS 

ĮSTAIGOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS (ĮSTAIGOS SĄNAUDOS) PER 2016 METUS PAGAL 

EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS 
  

                                                                                                                                                                              3 lentelė 

Kodas Straipsnio pavadinimas Suma, Eur 

1 2 3 

2. IŠLAIDOS (2.1+2.2) 540 185,70 

2.1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 236 900,00 

2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais 180 800,00 

2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos 56 100,00 

2.2. Prekės ir paslaugos  303 285,7 

2.2.1.1.1.1. 

Mityba  

(maisto produktų įsigijimo ir jų gamybos išlaidos) 
 

2.2.1.1.1.2. Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)  

2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos 1 700,00 

2.2.1.1.1.6. Transporto išlaikymas  

2.2.1.1.1.7. Apranga ir patalynė  

2.2.1.1.1.8. Spaudiniai 300,00 

2.2.1.1.1.10. Kitos prekės 10 900,00 

2.2.1.1.1.11. 

Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės 

išlaidos) 

179,59 

2.2.1.1.1.14. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma 
 

2.2.1.1.1.15. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas  

2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas  

2.2.1.1.1.17. Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir komisinių išlaidos  

2.2.1.1.1.18. Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas  

2.2.1.1.1.20. KOMUNALINĖS PASLAUGOS 20 306,11 

  Šildymas 12 400,00 

  Elektros energija 7 700,00 

  Vanduo 27,74 

  Šiukšlių išvežimas 178,37 

2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos 269 900,00 

2.7. Socialinės išmokos (pašalpos)  

2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais  

3. 

Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto 

2 900,00 

 

3.1. Materialiojo ir  nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 2 900,00 

3.1.1.2.1.2. Negyvenamieji pastatai  

3.1.1.3.1.1. Transporto priemonės  

3.1.1.3.1.2. Kitos mašinos ir įrenginiai  

3.1.2.1.1.2. 

Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos 

licencijos 

 

3.1.2.1.1.5. Kitas nematerialusis turtas 2 900,00 

  Iš viso (2+3) 543 085,70 
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VII SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VALDOMĄ, ĮSIGYTĄ, PERLEISTĄ ILGALAIKĮ 

TURTĄ 
4 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Turto pavadinimas ir adresas Kiekis Vertė, Pastabos 

(valdomas 

(nurodyti nuo 

kada), įsigytas, 

perleistas) 

1 2 3 4 5 

1 Nešiojamas kompiuteris Ace ES-573 2 984,26 2015-11-30 

2 Projektorius OPTOMA EH501 1 1 835,17 2015-11-30 

3 Vaizdo stebėjimo sistema 1 804,36 2013-10-28 

4 Detalusis žemės sklypo planas 1 434,43 2004-11-01 

5 Nešiojamas kompiuteris550 15,60_1 2 822,76 2014-10-30 

6 Projektorius BenQ MW 526_1 2 604,56 2014-10-30 

7 Fotoaparatas Nikon D3200 1 343,37 2014-10-30 

8 UV kompiuterinės įrangos įsigijimas 1 508,43 2015-03-03 

9 Projektorius BenQ MX631ST 2 1249,68 2016-12-20 

10 Projektorius BenQ MH741 1 1013,98 2016-12-20 

11 Nešiojamas kompiuteris Acer ES1-571 1 636,34 2016-12-20 
 

 

VIII SKYRIUS 

ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS 
5 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Pareigybės pavadinimas  

(vadovas, pavaduotojai,  skyrių vedėjai) 

Išlaidos darbo 

užmokesčiui  

(iš viso, Eur už 

ataskaitinius metus) 

Išlaidos kitoms 

išmokoms 

(iš viso, Eur už 

ataskaitinius metus) 
1 2 3 4 

1 Direktorė 16 814,71 - 

2 Direktoriaus pavaduotoja 11 254,44 - 

3 Direktoriaus pavaduotoja 11 089,70 - 

4 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 6 824,50 - 

 Iš viso: 45 983,35 - 

 

 

IX SKYRIUS 

DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO 

UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS VADOVO IŠMOKOMS  

 

9.1. Įstaigos vadovo vardas, pavardė, paskyrimo data 

 Rasa Bortkevičienė, 2004 m. spalio 15 d.  

 

9.2. Turimas (įgytas) išsilavinimas, mokslo laipsnis (-iai), kt. svarbi informacija 

 

Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis 

Diplomas Ž Nr. 006505, Kaunas, 2000 m. 

Lietuvos Žemės ūkio universitetas  

 

Išklausyta viešojo administravimo regionų plėtros programa – 384 val. 

Pažymėjimas 2013-11-29 Nr. S010071 030265 

Kauno technologijos universitetas 
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Švietimo konsultanto pažymėjimas SK Nr. 4396 (išklausė 67 val. programą – seminarą 

„Institucijų veiklos vertinimo eksperto veikla“ ir įgijo institucijų veiklos išorinio vertinimo 

eksperto švietimo konsultanto kompetenciją).  

 

Švietimo konsultanto pažymėjimas SK Nr. 3719 (išklausė 18 val. programą „Švietimo 

konsultantų (vadybos ekspertų) kvalifikacijos tobulinimas“, atsiskaitė už savo veiklą ir įgijo 

vadybos eksperto švietimo konsultanto kompetenciją). 

 

Švietimo konsultanto pažymėjimas SK Nr. 2361 (išklausė 60 val. programą „Švietimo 

konsultanto (mokytojų praktinės veiklos vertintojų) rengimas“ ir įgijo mokytojo praktinės 

veiklos vertintojo švietimo konsultanto kompetenciją).  

 

Vytauto Didžiojo universiteto studijų programų vertinimo komiteto narė. 

 

Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas (ECDL) Nr. LT 001230 (sėkmingai išlaikyti visų 

septynių modulių egzaminai: pagrindinės informacijos technologijos sąvokos; naudojimasis 

kompiuteriu ir bylų tvarkymas; tekstų tvarkymas; skaičiuoklės; duomenų bazės; pateiktys; 

informacija ir komunikacija). 

 

9.3. Darbo užmokestis, kitos išmokos įstaigos vadovui – 16 814,71 Eur 

 

 

X SKYRIUS 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTAS VIDAUS 

AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO 

TARNYBOS IR KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS 

 (pildoma jei buvo atlikti patikrinimai) 
 

Nuo 2013 m. Centre sukurta, įdiegta, palaikoma ir sėkmingai įgyvendinama Kokybės 

vadybos sistema pagal LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus. Kasmet atliekamas priežiūros 

auditas. Audito išvadose akcentuojama kokybiška Centro veikla, Kokybės vadybos sistemos 

brandumas, pavyzdingumas, išskirtinis dėmesys dokumentacijos valdymui. Pabrėžiamas didelis 

potencialas įstaigos brandą ir sėkmę matuoti pagal ISO 9004 standartą. Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centrui išduotas pažymėjimas už sėkmingai įgyvendinamą Kokybės vadybos sistemą 

pagal naujausią ISO 9001:2015 standarto versiją. 

Valstybės kontrolės 5-ojo audito departamentas atliko valstybinį veiklos auditą 

„Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas“. Audito metu neatitikčių nerasta. Valstybės kontrolės 

Valstybinio audito ataskaitoje „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas“ 2016 m. gegužės 10 d. Nr. 

VA-P-50-3-5 Centro veikla įvertinta teigiamai ir teigiamu pavyzdžiu įvardijama: „Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras atlieka įgyvendintų kvalifikacijos tobulinimo programų įsivertinimą ir kartu 

su Kauno miesto savivaldybės švietimo padaliniu aptaria mokyklos veiklos tobulinimo pokyčius, 

tada įvertinamas ir ilgalaikis vykdytos programos poveikis pedagogų kvalifikacijai“. Ataskaitoje 

rekomenduojama: „Siekiant užtikrinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo paslaugų kokybę, 

numatyti, kad pedagogų kvalifikacijos tobulinimo paslaugas, įgyvendinant ES struktūrinių fondų 

projektus, teiktų tik akredituotos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo įstaigos“. 

 

 

XI SKYRIUS 

ĮSTAIGOS FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS VERTINIMAS 
 

 labai gerai  gerai   patenkinamai   silpnai  nevertinama 
(pažymėti tinkamą) 

(jeigu ataskaitos pateikimo momentu ši informacija nėra žinoma, po Įstaigos finansų kontrolės būklės ataskaitos 

vertinimo šį skyrių užpildo Įstaigą kuruojantis Švietimo skyriaus specialistas) 
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XII SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI PER 

ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

 

12.1. Įstaigos veiklos rezultatai 

Veiklos tikslų realizavimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus 
(pagal ankstesniais metais rengtą veiklos planą) 

6 lentelė 

Tikslas, tikslo pasiekimo planuoti rezultatai 

(uždaviniai) 

Įstaigos pasiektas faktinis rezultatas 

1 2 

1. Plėtoti kokybiškas pedagogų, kitų 

suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą 

paslaugas, tobulinant formų, būdų įvairovę. 

 Atlikti 3 tyrimai:  

 Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 

mokymų grįžtamojo ryšio anketų 

apibendrinimas.  

 Atliktas mokslinis tyrimas „Mokytojo 

kvalifikacijos tobulinimo(si) metu įgytų 

žinių ir gebėjimų pritaikomumo 

vertinimas“.  

 Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, 

ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, 

mokytojų, profesijos mokytojų, pagalbos 

mokiniui specialistų kvalifikacijos 

tobulinimo poreikių tyrimas.  

 

 

 

 

 Surinkti, fiksuoti ir apibendrinti duomenys 

apie mokyklų vadovų, jų pavaduotojų 

ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių 

vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui 

specialistų 10-ies kvalifikacijos tobulinimo 

programų įgyvendinimą. 

 

 Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų 

bankas papildytas 100 programų. 

 

 Plėtojama projektinė veikla: pritraukta 15 

tūkst. Eur ESF, LRV lėšų. 

 

 Plėtojama pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo formų, būdų įvairovė: 

     Parengta ir vykdyta 1 stažuotės programa. 

Parengtos 4 kvalifikacijos tobulinimo 

programos, vykdomos mišriu ar nuotolinio 

mokymosi būdu. 

Parengtos 5 naujos edukacinių išvykų 

programos.  

Parengtos 9 kvalifikacijos tobulinimo 

 

 

 

 Atlikta 4 tyrimų rezultatų analizė: 

 Atliktas pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo(si) mokymų grįžtamojo ryšio 

anketų apibendrinimas. 

 Atliktas mokslinis tyrimas „Mokytojo 

kvalifikacijos tobulinimo(si) metu įgytų 

žinių ir gebėjimų pritaikomumo 

vertinimas“. 

 Atliktas mokyklų vadovų, jų pavaduotojų 

ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių 

vedėjų, mokytojų, profesijos mokytojų, 

pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos 

tobulinimo poreikių tyrimas.  

 Atliktas mokslinis tyrimas „Kauno miesto 

suaugusiųjų neformaliojo mokymo(si) 

galimybės ir poreikiai“. 

 

 Surinkti, fiksuoti ir apibendrinti duomenys 

apie mokyklų vadovų, jų pavaduotojų 

ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių 

vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui 

specialistų 11-os kvalifikacijos tobulinimo 

programų įgyvendinimą. 

 

 Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 

programų bankas papildytas 227 

programomis. 

 Plėtojama projektinė veikla: pritraukta  

26 143 tūkst. Eur ESF, LRV lėšų. 

 

 Plėtojama pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo formų, būdų įvairovė: 

Parengtos 3 ir vykdytos 7 stažuotės 

programos. 

     Parengtos 7 kvalifikacijos tobulinimo 

programos, vykdomos mišriu ar nuotolinio 

mokymosi būdu. 

     Parengta 19 naujų edukacinių išvykų 

programų. 
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programos, vykdomas netradicinėse 

aplinkose. 

 

 Organizuotas 1 kursas trenerio licencijai gauti 

arba pratęsti pagal Kūno kultūros ir sporto 

departamento patvirtintas programas. 

 

 Organizuoti renginiai kitoms suaugusiųjų 

neformalaus švietimo dalyvių grupėms: 

 3 seminarai valstybės tarnautojams; 

 1 seminaras ugdymo įstaigų buhalteriams; 

 1 seminaras viešųjų pirkimų organizatoriams 

ir vykdytojams; 

 1 renginys sporto visuomenei; 

 2 renginiai kultūros darbuotojams. 

 

 Renginiai pedagogams senjorams: 

 Bendrakultūrinis fakultetas – 9 renginiai; 

 Sveikatos fakultetas – 12 renginių; 

 Kūrybinių dirbtuvių fakultetas – 2 renginiai. 

 25 viešieji renginiai miesto bendruomenei.  

 1 renginys mokinių tėvams. 

 

 Organizuoti pagal poreikį kursus tėvams apie 

pozityvią tėvystę, stiprinančius jų socialinius 

ir bendravimo su vaikais įgūdžius 

„Bendravimo su vaikais tobulinimo kursai“ 

(20 val.). 

 
 

 Organizuoti 5 renginiai mokiniams 

(konkursai, konferencijos, forumai, paskaitos, 

parodos ir kt.). 
 

 Organizuoti „Metų švietėjų“ klubo renginį. 

     Parengtos 22 kvalifikacijos tobulinimo 

programos, vykdomos netradicinėse 

aplinkose. 

 Organizuoti 3 kursai trenerio licencijai gauti 

arba pratęsti pagal Kūno kultūros ir sporto 

departamento patvirtintas programas.  

 

 Organizuoti renginiai kitoms suaugusiųjų 

neformalaus švietimo dalyvių grupėms: 

 3 seminarai valstybės tarnautojams; 

 4 seminarai ugdymo įstaigų buhalteriams; 

 3 seminarai viešųjų pirkimų 

organizatoriams ir vykdytojams; 

 4 renginiai sporto visuomenei; 

 2 renginiai kultūros darbuotojams. 

 

 Renginiai pedagogams senjorams: 

 Bendrakultūrinis fakultetas – 13 renginių; 

 Sveikatos fakultetas – 26 renginiai; 

 Kūrybinių dirbtuvių fakultetas – 8 renginiai. 

 32 viešieji renginiai miesto bendruomenei. 

 3 renginiai mokinių tėvams. 

 

 Nebuvo gauta teismo nutarimų, pagal 

kuriuos tėvai įpareigojami išklausyti kursus 

apie pozityvią tėvystę, stiprinančius jų 

socialinius ir bendravimo su vaikais 

įgūdžius „Bendravimo su vaikais 

tobulinimo kursai“ (20 val.).  
 

 Organizuota 30 renginių mokiniams 

(konkursai, konferencijos, forumai, 

paskaitos, parodos ir kt.). 
 

 Organizuotas „Metų švietėjų“ klubo 

renginys. 

Komentaras:  

Tikslas pasiektas. 

2. Telkti pedagoginę bendruomenę pozityvios 

patirties perėmimui ir dalijimuisi. 

 Atliktas Centro veiklos įsivertinimas pagal 

aktualią „Institucijų, vykdančių mokytojų ir 

švietimo pagalbą teikiančių specialistų 

kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir 

akreditacijos taisyklių“ redakciją. 

 

 

 

 Organizuoti 231 kolegialios pedagoginės 

patirties perdavimo/perėmimo renginį. 

 Kauno m. besimokančių mokyklų tinklo 

veiklos plėtotė siekiant mokinių pasiekimų 

gerinimo: organizuoti 10 renginiai. 

 

 

 Atliktas Centro veiklos įsivertinimas pagal 

aktualią „Institucijų, vykdančių mokytojų ir 

švietimo pagalbą teikiančių specialistų 

kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo 

ir akreditacijos taisyklių“ redakciją, 

nustatytas įstaigos potencialas, rezultatų 

kokybė ir tobulinimo(si) perspektyvos. 

 

 Organizuoti 284 kolegialios pedagoginės 

patirties perdavimo/perėmimo renginiai. 

 Kauno m. besimokančių mokyklų tinklo 

veiklos plėtotė siekiant mokinių pasiekimų 

gerinimo: organizuota 22 renginiai. 
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 Edukacinės patirties bankas, kaupiamas 

Centro interneto svetainėje ir bibliotekoje, 

papildytas 5 laikmenomis (skaitmeninėmis 

formomis ar leidiniais). 

 Edukacinės patirties bankas papildytas 40 

laikmenų (skaitmeninėmis formomis ar 

leidiniais). 

Komentaras:  

Tikslas pasiektas. 

3. Gerinti įstaigos edukacines paslaugas, 

paslaugų prieinamumą, pritraukiant 

finansinius resursus. 

 Pradėta taikyti profesionali, šiuolaikinė 

elektroninė dokumentų valdymo sistema 

„WebPartner“, paremta „Debesų“ 

kompiuterijos technologijomis. 

 Įdiegta elektroninė renginių dalyvių 

registravimo(si) sistema (70 proc.). 

 

 Pradėta diegti elektroninė renginių registro 

sistema. 

 Atnaujinta kompiuterinė technika (6 staliniai 

ir 1 nešiojamas kompiuteris, 1 projektorius), 

garso įranga (6 kolonėlės) lankytojams 

edukacinėse erdvėse. 

 

 

 

 Pradėta diegti profesionali, šiuolaikinė 

elektroninė dokumentų valdymo sistema 

„WebPartner“, paremta „Debesų“ 

kompiuterijos technologijomis. 

 Dauguma (80 proc.) renginių dalyvių 

naudojasi elektronine renginių dalyvių 

registravimo(si) sistema. 

 Diegiama elektroninė renginių registro 

sistema. 

 Atnaujinta kompiuterinė technika (8 

staliniai ir 1 nešiojamas kompiuteris, 2 

projektoriai), garso įranga (9 kolonėlės) 

lankytojams edukacinėse erdvėse. 

Komentaras:  

Tikslas pasiektas. 
 

12.2. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita (įstaigos veiklos planas) 

Kvalifikacijos tobulinimo(si) dalyvių skaičiaus įstaigoje kaita 
                                                                                                                                                    7 lentelė 

Bendras dalyvių skaičius 

2015 2016 

25 058 27 866 

 

12.3. Gavusių neformaliojo švietimo pažymėjimus mokinių skaičius (įstaigos veiklos planas) 

Dalyvių, gavusių kvalifikacijos tobulinimo(si) pažymėjimus, skaičius – 17979. 

 

12.4. Renginių organizavimo (teikiamų paslaugų) apskaitos statistika 

 

Centre kvalifikaciją tobulino 27 866 dalyvių, suorganizuoti 925 renginiai (572 renginiai, 

išduodant kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus, ir 353 renginiai, neišduodant kvalifikacijos 

tobulinimo pažymėjimų). 487 – mokami renginiai, 438 – nemokami renginiai.  

Centras suorganizavo 284 gerosios patirties sklaidos renginių (mokamų ir nemokamų; 

seminarų, konferencijų, parodų ir kt.), kuriuose vertinga patirtimi dalijosi 11 510 švietimo įstaigų 

pedagoginių darbuotojų. Renginių tematika įvairi: mokinių pasiekimų gerinimas, pagalbos mokiniui 

tobulinimas, ugdymo kokybės siekimas, emocinės ir socialinės aplinkų kūrimas ir kt. Centras išleido 

tris leidinius, skirtus vertingos patirties sklaidai Kauno miesto švietimo bendruomenei – „Kuriame 

ateities mokyklą kartu“, „Tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybės saugant vaiko teises“, 

„Erasmus+. Kokia tarptautinės partnerystės nauda mokinių pasiekimams?“. 
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1 pav. Renginiai pagal prioritetines kryptis 

 

 

 

 
 

2 pav. Kvalifikacijos tobulinimo(si) renginiai, išduodant pažymėjimus 

 

 

 

 
 

3 pav. Kvalifikacijos tobulinimo(si) renginiai, neišduodant pažymėjimų 

 

 

 

 Pedagogų profesinių kompetencijų stiprinimas, orientuojantis 

į XXI a. reikalingas kompetencijas, kūrybiškumo ugdymą, 

tarpdalykines sąsajas, kompleksiškų tikrovės reiškinių 

pažinimą, problemų sprendimą, mokomuosius tyrimus ir 

kitas tarpdalykines inovacijas, siekiant mokinių pasiekimų 

gerinimo ir atsižvelgiant į individualius mokinių ugdymosi 

poreikius 

 Pedagogų kompetencijų ugdymas perteikiant pilietinio, 

teisinio švietimo, nacionalinio saugumo, medijų 

informacijos analizės temas 

 Pradedančiųjų mokytojų kompetencijų tobulinimas 

 Neformaliojo mokymo(si) kitų suaugusiųjų kompetencijų 

tobulinimas 
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12.4.1. Įstaigos organizuoti renginiai:  

Iš viso: 925 renginiai, kuriuose dalyvavo 27 866 dalyviai. 
8 lentelė 

Miesto Respublikiniai Tarptautiniai 

Renginių 

skaičius 

Dalyvavusių 

skaičius 

Renginių 

skaičius 

Dalyvavusių 

skaičius 

Renginių 

skaičius 

Dalyvavusių 

skaičius 

860 23 698 47 3 283 18 885 
(Gauti laimėjimai, apdovanojimai (įrašykite, jei pageidaujate) 

 

2016 m. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras apdovanotas: 

 LR Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus padėkos raštu už konstruktyvų 

dalyvavimą organizuojant nacionalinį konkursą „Mano pasaulis – darniai Lietuvai“; 

 LR Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštu už puikią vadybinę veiklą, mokymų 

„Pasirengimas įgyvendinti brandos darbą“ organizavimą, už lektorių, kurie ves 

seminarus, teiks konsultacijas mokytojams ir mokiniams, vykdys brandos darbo sklaidą 

Lietuvoje, parengimą, už paslaugų kokybės užtikrinimą profesionaliai vykdant 

mokymus valstybinių brandos egzaminų vertintojams; 

 LR Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštu už ilgametį nuoširdų ir profesionalų 

vadybinį darbą; 

 LR Švietimo ir mokslo ministerijos Strateginių programų skyriaus vedėjo pavaduotojos 

Ritos Dukynaitės padėkos raštu už konferencijos „Kuriame ateities mokyklą“ bei kitų 

prasmingų renginių organizavimą; 

 Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo padėkos raštu už 

konferencijos „Moralinis – politinis nerimas ir mokykla“ organizavimą; 

 Vinicios apskrities švietimo ir mokslo departamento vadovo, Vinicios regiono 

administracijos vadovo pavaduotojo Ihor Ivasyuk padėkos raštu už profesionalų 

komandinį darbą ir tarptautinės partnerystės plėtojimą; 

 Swedbank, AB padėkos raštu už indėlį ugdant pedagogų bendruomenę ir skatinant 

pedagogus dalyvauti finansinio-ekonominio raštingumo seminaruose. Organizuojant 

moksleivių finansinio raštingumo konkursą „Aš – verslus novatorius“. 
 

12.4.2. Dalyvavimas kitų įstaigų organizuotuose renginiuose: 
9 lentelė 

Miesto Respublikiniai Tarptautiniai 

Renginių 

skaičius 

Dalyvavusių 

skaičius 

Renginių  

skaičius 

Dalyvavusių 

skaičius 

Renginių 

skaičius 

Dalyvavusių 

skaičius 

- - - - - - 
 (Gauti laimėjimai, apdovanojimai (įrašykite, jei pageidaujate) 

 

12.4.3 Neformaliojo ugdymo pasiūla (įstaigos duomenys) 
 

Centras švietimo įstaigoms pasiūlė ir realizavo 447 kvalifikacijos tobulinimo(si) programas. 
10 lentelė 

Eil. 

Nr. Būrelio/užsiėmimo pavadinimas Skirta valandų 

Lankančių mokinių 

skaičius 

       

 

12.5. Pastato būklės analizė (įstaigos duomenys, veiklos planas) 
                                                                       11 lentelė 

Pastatai (nurodyti adresus) Plotas (m
2
) Pastabos  

Pastatas 1C2p Vytauto pr. 44 1654,07   

Pastatas 2C2p Vytauto pr. 44 480,80   
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 (Žemės sutarties situacija. Higienos paso situacija (yra/nėra). Energetinis auditas ir investicinis 

projektas. Techninis projektas)  

Rengiami VĮ Registrų centrui dokumentai dėl žemės sklypo įregistravimo.  

Higienos paso situacija – netaikoma.  

Energetinis auditas atliktas. 
 

12.6. Projektinė veikla  

12.6.1. Bendra informacija apie įstaigos teiktas paraiškas 
12 lentelė 

Finansavimo šaltinis  

(fondo, institucijos pavadinimas) 
Teiktų projektų 

skaičius 

Finansuotų projektų 

skaičius 

Skirtos lėšos,  

Eur  
1 2 3 4 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro 

aplinkosauginio švietimo projektas 

„Kaunas – ekologiškas miestas: 

ekologinio ugdymo inovacijos“. 

Kauno miesto savivaldybės 

administracija (aplinkos apsaugos 

rėmimo specialioji programa) 

1 1 1 009,00 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi programų 

finansavimo konkurso projektas 

„Konkurencingumo didinimas darbo 

rinkoje ugdant bendrąsias 

kompetencijas“.   

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo 

ministerija 

1 1 10 000,00 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro 

Kauno miesto savivaldybės programos 

„Iniciatyvos Kaunui“ (2016 m.) 

Nevyriausybinių organizacijų ir miesto 

bendruomenės įgalinimo srities prioriteto 

„Nevyriausybinių organizacijų gebėjimų 

stiprinimas, organizacinė parama, 

partnerystės ir tinklaveikos skatinimas“ 

projektas „Vaikų dienos centrų 

darbuotojų kompetencijų 

tobulinimas“. 

Kauno miesto savivaldybės 

administracija (programa „Iniciatyvos 

Kaunui“) 

1 1 4 000,00 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro 

Lietuvos kultūros tarybos projektas 

„Vyresnio amžiaus asmenų medijų ir 

informacinio raštingumo ugdymas“. 

Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos 

Respublikos Kultūros ministerija 

1 1 4 134,00 
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12.6.2. Detali informacija apie finansuotus projektus  
13 lentelė 

Finansavimo šaltinis  

(fondo, institucijos pavadinimas) 
Finansuoti projektai  

 

Projekto pavadinimas Skirta suma, 

Eur 
1 2 3 

Kauno miesto savivaldybės administracija 

(aplinkos apsaugos rėmimo specialioji 

programa) 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro 

aplinkosauginio švietimo projektas 

„Kaunas – ekologiškas miestas: 

ekologinio ugdymo inovacijos“  

1 009,00 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo 

ministerija 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi programų 

10 000,00 

Nacionalinio egzaminų centro LR ŠMM 

projekto „Pasirengimas įgyvendinti 

brandos darbą“ konkursas „Seminaro 

„Pasirengimas įgyvendinti brandos 

darbą“ organizavimo paslaugos“.  

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo 

ministerija 

1 1 7 000,00 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro 

parengta ir pateikta projekto paraiška 

Lietuvos kultūros tarybai „Pilietiška 

asmenybė – stipri valstybė“.  

1 0 0 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro 

parengta ir pateikta projekto paraiška 

Lietuvos kultūros tarybai „Kultūros 

darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas: 

kokybiškos ir inovatyvios paslaugos“. 

1 0 0 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro  

parengta ir pateikta projekto paraiška 

Švietimo mainų paramos fondui 

(Erasmus+ (KA2) programos strateginės 

partnerystės projektas) „Veiksminga 

partnerystė: inovatyvūs produktai 

mokinių pažangos ir pasiekimų 

gerinimui“.  

1 0 0 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro  

parengta ir pateikta projekto paraiška LR 

SADM S 2016 m. nevyriausybinių 

organizacijų sektoriaus stiprinimo 

projektų finansavimo atrankos konkursui 

„Asociacijos verslumas = finansinis 

savarankiškumas“.  

1 0 0 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro  

parengta ir pateikta projekto paraiška LR 

ŠMM ir UPC Pedagogų bendruomenės 

asociacijų projektų konkursui 

„Mokyklos misija: ko (nesi)tikėtis iš 

pradinės mokyklos?“.  

1 0 0 

Iš viso: 10 5 26 143,00 
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finansavimo konkurso projektas 

„Konkurencingumo didinimas darbo 

rinkoje ugdant bendrąsias 

kompetencijas“  

Kauno miesto savivaldybės administracija 

(programa „Iniciatyvos Kaunui“) 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro 

Kauno miesto savivaldybės programos 

„Iniciatyvos Kaunui“ (2016 m.) 

Nevyriausybinių organizacijų ir miesto 

bendruomenės įgalinimo srities 

prioriteto „Nevyriausybinių 

organizacijų gebėjimų stiprinimas, 

organizacinė parama, partnerystės ir 

tinklaveikos skatinimas“ projektas 

„Vaikų dienos centrų dabuotojų 

kompetencijų tobulinimas“  

4 000,00 

Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos 

Respublikos Kultūros ministerija 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro 

Lietuvos kultūros tarybos projektas 

„Vyresnio amžiaus asmenų medijų ir 

informacinio raštingumo ugdymas“  

4 134,00 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo 

ministerija 

Nacionalinio egzaminų centro LR ŠMM 

projekto „Pasirengimas įgyvendinti 

brandos darbą“ konkursas „Seminaro 

„Pasirengimas įgyvendinti brandos 

darbą“ organizavimo paslaugos“  

7 000,00 

 

12.6.3. Savarankiški vykdyti įstaigos projektai (įstaigos duomenys) 

Finansavimo šaltinis  

(fondo, institucijos pavadinimas) 
Projekto pavadinimas 

 

1 2 

Kauno miesto savivaldybės administracija 

(aplinkos apsaugos rėmimo specialioji 

programa) 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro aplinkosauginio 

švietimo projektas „Kaunas – ekologiškas miestas: 

ekologinio ugdymo inovacijos“  

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo 

ministerija 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro Neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų 

finansavimo konkurso projektas „Konkurencingumo 

didinimas darbo rinkoje ugdant bendrąsias 

kompetencijas“  

Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos 

Respublikos Kultūros ministerija 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro Lietuvos 

kultūros tarybos projektas „Vyresnio amžiaus 

asmenų medijų ir informacinio raštingumo 

ugdymas“  

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo 

ministerija 

Nacionalinio egzaminų centro LR ŠMM projekto 

„Pasirengimas įgyvendinti brandos darbą“ konkursas 

„Seminaro „Pasirengimas įgyvendinti brandos 

darbą“ organizavimo paslaugos“  
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XIII SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATŲ PALYGINIMAS SU ANKSTESNIŲ METŲ 

REZULTATAIS 
(nurodyti 3 metų laikotarpį) 

 

925820
774

447

342
354

1074

0

200

400

600

800

1000

2014 2015 2016

Metai

Renginių skaičius

Vykdytų programų

skaičius

Programos vykdomos

nuotoliniu būdu

 

4 pav. Kvalifikacijos tobulinimo programos, renginiai 

 

 

 

 

 

 
 

5 pav. Mokami ir nemokami kvalifikacijos tobulinimo(si) renginiai 
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6 pav. Kvalifikacijos tobulinimo(si) renginiai, išduodant ir neišduodant pažymėjimų 

 

 

 

24614
25058

27866

21000

22000

23000

24000

25000

26000

27000

28000

2014 2015 2016

Metai
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7 pav. Kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių skaičius 

 

 



 24 

XIV SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS PARTNERIAI 
(nurodyti bendrą skaičių ir išvardyti) 

 

Centras pasirašė sutartis su 34 socialiniais partneriais. 

 

14.1. Kaune – 20  

Karinės savigynos ir shindokai karatė klubas 2016-01-07 Nr. F5-6 

Kauno 6-tasis lopšelis – darželis 2016-02-19 Nr. F5-47 

Kauno Kazio Griniaus progimnazija; Kauno Viktoro Kuprevičiaus pagrindinė mokykla; 

Kauno Šančių pagrindinė mokykla; Kauno Antano Smetonos gimnazija; Kauno Milikonių 

pagrindinė mokykla; Kauno Simono Daukanto progimnazija 2016-02-29 Nr. F5-64 

Kauno 1-oji muzikos mokykla 2016-03-22 Nr. F5-103 

Kauno „Nemuno mokykla-daugiafunkcis centras; Kauno lopšelis – darželis „Eglutė“; Kauno 

lopšelis – darželis „Obelėlė“; Kauno Valdorfo darželis „Šaltinėlis“; Kauno lopšelis – darželis 

„Čiauškutis“; Kauno lopšelis – darželis „Šilinukas“ 2016-04-20 Nr. F5-147 

Swedbank, AB Kauno filialas 2016-06-16 Nr. F5-240 

Kauno apskrities viešoji biblioteka (renginio „Pasirūpink savo sveikata“ organizavimas) 

2016-09-19 Nr. F5-372 

Vaikų užimtumo centras „Nežiniukas“ 2016-09-19 Nr. F5-373  

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 2016-11-09 Nr. F5-453 

VšĮ „Stasio Lozoraičio senjorų akademija“ 2016-12-19 Nr. F5-540 

 

14.2. Lietuvoje – 6  

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 2016-02-05 Nr. F5-30 

Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų asociacija 2016-02 09 Nr. F5-36 

Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacija 2016-05-24 Nr. F5-203 

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija (Valstybės pažinimo centras)  

2016-06-29 Nr. F5-247 

Lietuvos vaikų dienos centrų asociacija (projekto „Vaikų dienos centrų darbuotojų 

kompetencijų tobulinimas“ įgyvendinimas) 2016-09-01 Nr. F5-365 

Jonavos rajono Bukonių mokykla-daugiafunkcis centras 2016-10-07 Nr. F5-402 

 

14.3. Užsienyje – 8  

Partnerystės sutartis su Airijos lietuvių bendruomene 2016-04-07 Nr. F5-117 

Partnerystės sutartis su Kauno Kazio Griniaus progimnazija; Vinycia (Ukraina) tęstinio 

mokymo akademija; I-II laipsnio bendrojo lavinimo vidurinė mokykla – Vinycia miesto 

tarybos licėjus Nr. 7 2016-04-26 Nr. F5-159 

Partnerystės sutartis su Kauno Panemunės mokykla; Vinycia (Ukraina) tęstinio mokymo 

akademija; Specializuota užsienio kalbų I laipsnio mokykla 2016-04-26 Nr. F5-160 

Partnerystės sutartis su Kauno Aleksandro Puškino gimnazija; Vinycia (Ukraina) tęstinio 

mokymo akademija; I-II laipsnio bendrojo lavinimo vidurinė mokykla – Vinycia miesto 

tarybos licėjus Nr. 7 2016-04-26 Nr. F5-161 

Partnerystės sutartis su Rygos švietimo ir informaciniu centru 2016-12-12 Nr. F5-527 
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XV SKYRIUS 

KITA SVARBI INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ 
 

(galima pateikti papildomą informaciją apie įstaigos veiklą (problemas), kuri neaptarta ankstesniuose ataskaitos 

skyriuose) 

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras pirmasis Lietuvoje akredituotas centras. 

(Akreditacijos pažymėjimas AP Nr. 046)  

Organizuojami kvalifikacijos tobulinimo renginiai ne tik pedagogams, mokyklų 

vadovams, bet ir valstybės tarnautojams, sporto treneriams, kultūros darbuotojams ir kitiems 

suaugusiesiems.  

Parengtos ir akredituotos ne Lietuvos teritorijoje vykdomos 5 kvalifikacijos tobulinimo 

programos – stažuotės užsienyje (Lenkijoje, Airijoje, Ukrainoje, Izraelyje, Latvijoje).  

Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras, Kauno miesto mokyklų metodinė taryba nuo 2008 m. kasmet organizuoja 

strateginę, atliepiančią einamųjų metų prioritetus, konferenciją. Išleidžiamas konferencijos 

straipsnių ir pranešimų leidinys. Tai unikali Kauno pedagogų patirtis, kuria išdrįstama dalintis su 

Kauno miesto ir visos Lietuvos pedagogų bendruomene. 2016 m. Kauno miesto ugdymo įstaigų 

konferencijos, skirtos mokyklų bendruomenių metams, „Kuriame ateities mokyklą kartu“. Tikslas –  

– subūrus švietimo bendruomenę, dalinantis patirtimi bei idėjomis siekti kurti ateities 

darželį/mokyklą kartu, skatinti partnerystę siekiant  aukštos ugdymo kokybės. 

Bendradarbiaujant su Aleksandro Stulginskio universitetu organizuotas nacionalinis 

mokinių konkursas „Mano pasaulis – darniai Lietuvai“, kuriame dalyvavo 40 bendrojo ugdymo ir 

profesinio mokymo mokyklų komandų iš visos Lietuvos.  
Centras kartu su Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi po bendrojo 

ugdymo mokyklos išorės vertinimo dalyvauja mokyklos veiklos tobulinimo pokyčių aptarime, kurio 

metu vertinamas ilgalaikis programos poveikis pedagogų kvalifikacijai. Kvalifikacijos tobulinimo 

programų kokybę atliepia aukštesni nei Lietuvoje Kauno miesto mokinių mokymosi pasiekimai.  

Įstaiga vykdo projekto „Šiuolaikinė mokymo(si) aplinka“ nemokamus mokymus 

išmaniųjų mokyklų komandoms. Projekto partneriai: Kauno miesto savivaldybės administracija, 

AB TEO LT, UAB „Tavo mokykla“ grupė, UAB „Microsoft Lietuva“, UAB „Biznio mašinų 

kompanija“ ir UAB „HP“. 

Centras taiko profesionalią, šiuolaikinę elektroninę dokumentų valdymo sistemą 

„WebPartner“, paremtą „Debesų“ kompiuterijos technologijomis. Sistemos naudojimas tobulina 

administravimo procesą ir efektyvina veiklą, sumažina įstaigos biurokratinę naštą, taupo įstaigos 

lėšas, darbuotojų laiką, leidžia prisidėti prie gamtinių išteklių tausojimo ir išsaugojimo, aplinkos 

taršos mažinimo.  

Įdiegta elektroninė renginių registro sistema. 

Pradėtas organizuoti nemokamas paskaitų ciklas (7 paskaitos) tėvams. 

Centro bendradarbiavimo su Kauno apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu tikslas 

– saugesnė, aktyvesnė, konstruktyvesnė ir sąmoningesnė visuomenė. Siekiama kompleksinio 

bendradarbiavimo ir efektyviausio rezultato užtikrinant mokyklų bendruomenių ir Kauno miesto 

gyventojų saugumą, gerovę, nusikalstamų veikų, žalingų įpročių prevenciją.  

Bendradarbiaujama su Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūra.  

Organizuojamos metodinės valandos Kauno m. ir ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijų nariams 

„Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo santykis su baudžiamuoju įstatymu”.  

Centras – neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatorius Kaune, aktyvus Lietuvos 

suaugusiųjų švietimo asociacijos narys. Kasmet prisijungia savo renginiais prie Lietuvos 

suaugusiųjų švietimo asociacijos organizuojamos gražios, Lietuvoje tradicine tapusios, iniciatyvos – 

Suaugusiųjų mokymosi savaitės.  

Atsižvelgdamas į LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės skelbiamą LR Seimo 2016-10-

18 Nr. XII-2685 priimtą Švietimo įstatymo pakeitimą, Centras prisijungė prie Prezidentės Dalios 

Grybauskaitės inicijuotos nacionalinės socialinio saugumo kampanijos „Už saugią Lietuvą“ 
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(http://uzsaugialietuva.lt/gerieji-pavyzdziai/kryptingas-tarpinstitucinis-bendradarbiavimas-

kampanijoje-uz-saugia-lietuva)  

Parengta tarpinstitucinė prevencinė ilgalaikė programa „Planingų ir sistemingų 

priemonių, padedančių stiprinti mokinio asmenybės ir aplinkos apsauginius veiksnius ir mažinti 

rizikos veiksnių įtaką, visuma“, atliepianti LR Švietimo įstatymo straipsnių pakeitimo ir įstatymo 

papildymo straipsniais įstatymą (2016 m. spalio 18 d. Nr. XII-2685), kuriame nurodoma, kad ne 

rečiau kaip kartą per ketverius metus pedagoginiai darbuotojai privalo tobulinti kvalifikaciją 

mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo srityje. Programą parengė ir įgyvendinimo 

darbo grupėje dalyvauja Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Vaiko teisių 

apsaugos skyrius, Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba, Kauno m. mokyklų Vaiko gerovės 

komisija, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdyba, Lietuvos 

mokyklų vadovų asociacijos Kauno skyrius, Lietuvos Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų 

asociacijos Kauno skyrius, Lietuvos Neformaliojo ugdymo įstaigų vadovų asociacijos Kauno 

skyrius, Kauno Maironio gimnazijos Profesinio konsultavimo koordinacinis centras, Kauno Algio 

Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla. Parengtas bendras 2017 m. prevencinių programų priemonių 

planas. Parengta ugdymo įstaigų vadovų, pedagogų stažuotė Norvegijoje, kurioje sėkmingai veikia 

prevencinė praktika. Programos tikslas – tobulinti dalyvių kompetenciją taikyti patyčių ir smurto 

prevenciją perimant Norvegijos ugdymo įstaigų gerąją patirtį. Programa prisidės prie patyčių ir 

smurto prevencijos programų efektyvaus įgyvendinimo, patyčių ir smurto masto mažinimo ugdymo 

įstaigose, moksleivių tarpusavio santykių gerinimo, šiltos ir saugios aplinkos kūrimo ugdymo 

įstaigoje užtikrinant kokybišką mokinių ugdymą. Programa bus įgyvendinama bendradarbiaujant su 

Kauno miesto savivaldybės partneriu Vestfoldo apskritimi – vienu iš pirmųjų Kauno miesto 

partnerių. 

AB „Swedbank” partnerystės dėka įgyvendinamos inovacijos verslumo ugdymo 

procese. Spalio – gruodžio mėn. vyko ilgalaikė nemokama mokymų programa „Sumani visuomenė: 

iniciatyvios ir verslios asmenybės ugdymas“ (40 val.). Neatlygintinai mokymus vedė verslo 

novatoriai, jungtinė AB „Swedbank” lektorių komanda: S. Drasutis (Pietų Lietuvos filialo 

valdytojas), N. Mačiulis (vyr. ekonomistas), O. Bložienė (Finansų instituto Lietuvoje vadovė), R. 

Jauniškienė (Viešųjų reikalų vadovė), R. Radzevičiūtė (VšĮ „SOS projektai“ direktorė), A.Tilvytis 

(Paskolų priežiūros departamento vadovas), A. Bendorius, L. Garbenčius (projektų vadovai). Buvo 

plėtojami mokytojų ir kitų suaugusiųjų verslumo gebėjimai, reikalingi asmenims kaip individams ir 

kaip visuomenės nariams savarankiškai gyventi ir pozityviai veikti savo, šeimos ir visuomenės 

labui: kad sugebėtų prisiimti atsakomybę bei mokėtų gyventi visuomenėje, pagrįstoje rinkos 

ekonomikos sąlygomis. Spalio – gruodžio mėn. vyko konkursas mokiniams „Aš – verslus 

novatorius“ (dalyvavo 26 komandos), siekiant ugdytis verslumą, bendruosius gebėjimus ir 

asmenines savybes bei stiprinti motyvaciją mokytis. 

Bendradarbiaudamas su UAB „Biuro pasaulis“ suplanavo bendras veiklas 2017 

metams. Bendradarbiavimo tikslas – mokytojams ir mokiniams leisti pajusti pilną ir išbaigtą 

švietimo procesų veikimo sklandumą. Pirmą kartą Kaune numatyta organizuoti parodą „Moderni 

mokykla 2017, Kaunas“. 

 

 

Įstaigos direktorius (vadovas)              ____________                                          Rasa Bortkevičienė 
(parašas)   (vardas ir pavardė) 

 

http://uzsaugialietuva.lt/gerieji-pavyzdziai/kryptingas-tarpinstitucinis-bendradarbiavimas-kampanijoje-uz-saugia-lietuva
http://uzsaugialietuva.lt/gerieji-pavyzdziai/kryptingas-tarpinstitucinis-bendradarbiavimas-kampanijoje-uz-saugia-lietuva
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Kauno miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 

2017 m. sausio 3 d. 

įsakymo Nr. A-12 

5 priedas  
 

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ 

FINANSINIAI RODIKLIAI, PATEIKIAMI VADOVŲ ATASKAITOSE 

Finansinis rodiklis Skaičiavimo formulė Praėję 

finansiniai metai 

Ataskaitiniai 

finansiniai metai 

1 2 3 4 

FINANSINIO 

PATIKIMUMO 

RODIKLIAI 

 

Bendrasis likvidumo 

koeficientas 
trumpalaikis turtas / 

trumpalaikiai įsipareigojimai 
3,14 4,72 

Kritinio likvidumo 

koeficientas 
(trumpalaikis turtas – (atsargos + 

išankstiniai apmokėjimai)) / 

trumpalaikiai įsipareigojimai 
3,11 3,84 

Įsiskolinimo koeficientas įsipareigojimai / iš viso turto 0,14 0,10 

Absoliutus likvidumo 

koeficientas 

pinigai ir pinigų ekvivalentai / 

trumpalaikiai įsipareigojimai 
0,26 0,37 

SĄNAUDŲ LYGIO 

RODIKLIAI 
 

Veiklos sąnaudų dalis, 

tenkanti vienam pardavimų 

eurui, proc. 

pagrindinės veiklos sąnaudos / 

pagrindinės veiklos pajamos x 

100 
99,58 97,18 

Pagrindinės veiklos pajamų 

ir sąnaudų santykis, koef. 
pagrindinės veiklos pajamos / 

pagrindinės veiklos sąnaudos 
1,0 1,03 

EFEKTYVUMO 

RODIKLIAI 
 

Pajamos, tenkančios vienam 

darbuotojui, tūkst. Eur 
pagrindinės veiklos pajamos / 

darbuotojų skaičius 
30 041,30 22 740,58 

Apyvartinio kapitalo 

apyvartumo koeficientas 
pagrindinės veiklos pajamos / 

(trumpalaikis turtas – 

trumpalaikiai įsipareigojimai) 
9,38 4,80 

VEIKLOS EFEKTYVUMO 

RODIKLIAI 
 

Su darbo santykiais 

susijusios sąnaudos, 

tenkančios vienam 

darbuotojui, tūkst. Eur 

su darbo santykiais susijusios 

sąnaudos / darbuotojų skaičius 
14 766,26 10 532,51 

Gautinų ir mokėtinų sumų 

(ilgiau nei vieni metai) 

santykis, koef. 

po vienų metų gautinos sumos / 

ilgalaikiai įsipareigojimai - - 

Gautinų ir mokėtinų sumų 

(iki vienų metų) santykis, 

koef. 

per vienus metus gautinos sumos 

/ trumpalaikiai įsipareigojimai 2,90 3,50 

Darbuotojų skaičius, 

tenkantis aukščiausiojo lygio 

vadovui, žm.  

darbuotojų skaičius / 

aukščiausiojo lygio vadovų 

(pvz., vadovas, vyr. 

finansininkas, vadovo 

pavaduotojai, direkcijų, tarnybų, 

departamentų ir pan. vadovai) 

skaičius 

5,20 6,00 

____________________________ 


