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KRETINGOS RAJONO ŠVIETIMO CENTRO 2017–2020 METŲ STRATEGINIS PLANAS 

ĮVADAS 

Kretingos rajono švietimo centro (toliau – Centras) 2017–2020 metų strateginio veiklos plano 

tikslas – efektyviai ir kryptingai organizuoti Centro veiklą: 

 siekiant kokybiškų mokymosi visą gyvenimą paslaugų įvairovės; 

 kuriant nuolat tobulėjančią pedagoginę bendruomenę; 

 sudarant sąlygas asmeniui grįžti į nuoseklųjį mokymą, tenkinant jaunimo laisvalaikio 

užimtumo ir pažinimo poreikius; 

 didinant specialiųjų ugdymosi poreikių asmenų (iki 21 metų) ugdymosi veiksmingumą; 

  užtikrinant turizmo paslaugų plėtrą bei kokybę. 

Centro 2017–2020 metų strateginis veiklos planas parengtas vadovaujantis Neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymu (TAR, 2016, Nr. 6527), Mokymosi visą 

gyvenimą užtikrinimo strategija (Žin., 2008, Nr. 122-4647), Valstybine švietimo strategija  

2013–2022 metams (Žin., 2013, Nr. 140-7095), Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ 

(Žin., 2012, Nr. 61-3050), Nacionalinės pažangos 2014 – 2020 metų programos nuostatomis (Žin., 

2012, Nr. 144-7430), Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu (Žin., 1996., 

Nr.I-1234), Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija (Žin., 1995, Nr. 60-1501 ), Profesinio 

orientavimo strategija (Žin., 2004, Nr. 56-1955), Profesinio orientavimo strategijos įgyvendinimo 

planu (Žin., 2006, Nr. 1-11), Ekonominio raštingumo ir verslumo ugdymo strategija (Žin., 2004, 

Nr. 96-3555), Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 2011, Nr. 38), Pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo koncepcija (Žin. 2012, Nr. 62), Jaunimo mokyklų koncepcija (Žin., 2006, Nr. 7-263), 

Iki profesinio mokymo tvarkos aprašu (Žin., 2013, Nr. 62-3092) bei Kretingos rajono švietimo 

centro nuostatais, patvirtintais Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu 
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Nr. T2-100. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys švietimo pagalbą Lietuvoje, yra Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 38-1804), Lietuvos Respublikos vaiko minimalios 

ir vidutinės priežiūros įstatymas (Žin., 2010, Nr. X-1238) Lietuvos Respublikos vaiko teisių 

apsaugos pagrindų įstatymas (Žin., 1996, Nr.I-1234), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro įsakymas „Dėl pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ ( Žin., 2011, Nr.V-1396), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas 

„Dėl pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimo modelio“ (Žin., 2007, Nr. ISAK-1680), 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo, socialinės apsaugos ir darbo, sveikatos apsaugos ministrų 

įsakymas „Dėl kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros 

paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. V-2068/A1-467/v-946), Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro įsakymas „Dėl krizių valdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 

2007, Nr. Įsak-1374). Turizmo sritį Lietuvoje reguliuoja šie teisės aktai: Lietuvos Respublikos 

turizmo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 85-4138), Lietuvos turizmo plėtros 2014-2020 metų programa 

(TAR, 2014, Nr. 3262). 

Centro 2017–2020 metų strateginis veiklos planas apibrėžia Kretingos rajono švietimo centro 

plėtros strategines kryptis, tikslus, uždavinius ir priemones jiems įgyvendinti bei numato veiklos 

rezultatus. Įgyvendinant šį strateginį veiklos planą, bus organizuojamas kokybiškas iškritusių iš 

nuosekliojo mokymo sistemos suaugusių asmenų ir mokinių, turinčių mokymosi motyvacijos 

problemų, sunkiai pritampančių bendrojo ugdymo mokykloje ar kitose ugdymo institucijose, 

mokymas(-sis), 14–29 metų asmenų užimtumas Atviroje jaunimo erdvėje, rajono mokinių (vaikų) 

specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas, švietimo pagalbos koordinavimas ir teikimas, 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiklos koordinavimas bei teikiamos 

turizmo informavimo paslaugos. 

Centro 2017–2020 metų strateginį veiklos planą rengė darbo grupė, sudaryta Kretingos rajono 

švietimo centro direktoriaus 2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V1-26  „Dėl 2017–2020 metų 

strateginio plano rengimo darbo grupės sudarymo“. 

1. BENDROSIOS ŽINIOS 

Kretingos rajono švietimo centras, J. Pabrėžos g. 8, LT-97129 Kretinga, tel. (8 445) 51363, el. 

paštas rastine@kretingosrsc.lt, interneto svetainės adresas http://kretingosrsc.lt/. 

2016 m. sausio 28 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-13 nuo 2016 

m. rugsėjo 1 d. Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras ir Kretingos rajono pedagoginė 

psichologinė tarnyba reorganizuotos jungimo būdu ir prijungtos prie Kretingos rajono pedagogų 

švietimo centro. Po reorganizacijos veikianti įstaiga – Kretingos rajono švietimo centras. Kretingos 

mailto:rastine@kretingosrsc.lt
http://kretingosrsc.lt/
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rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T2-100 patvirtinti nauji Kretingos 

rajono švietimo centro nuostatai. 

Centras 2016 m. rugsėjo 29 d.  Kretingos rajono tarybos sprendimu Nr. T2-259 paskirtas 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi koordinatoriumi. 

Centre veikia: 

1. Pedagoginės ir psichologinės pagalbos skyrius; 

2. Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrius; 

3. Bendrųjų reikalų skyrius; 

4. Turizmo informacijos centras. 

Centras turi logotipą. 

Centro veiklos modelis apima formaliojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo, jaunimo 

užimtumo, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi, kvalifikacijos tobulinimo 

programinę, projektinę, metodinę, bendradarbiavimo su socialiniais partneriais, tiriamąją, 

psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės pagalbos organizavimo ir turizmo 

veiklas. Centras palaiko glaudžius ryšius su Kretingos rajono bendruomene, užmezgami ir 

palaikomi bendradarbiavimo ryšiai su rajono ir šalies švietimo ir kultūros įstaigomis. Centras siekia 

tapti šiuolaikiška, nuolat besimokančia ir teikiančia kokybiškas paslaugas institucija, nuolat turtina 

savo materialinius ir tobulina intelektualinius išteklius. Centras savo veiklą grindžia Lietuvos 

Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Kretingos rajono 

savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus bei Savivaldybės 

administracijos švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, Centro veiklos nuostatais. Centre rengiami 

metiniai veiklos ir mėnesių veiklos planai, kasmet vykdoma veiklos analizė ir įsivertinimas pagal 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. ISAK-1116 

patvirtintas Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos 

tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisykles ir pagal Mokyklos, įgyvendinančios 

bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodiką, patvirtintą švietimo ir mokslo 

ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-267. 

5. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Centras vienintelis Kretingos rajone: 

 Suteikia galimybę suaugusiems žmonėms įgyti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, sudaro 

sąlygas 12-16 metų mokiniams, turintiems mokymosi motyvacijos problemų, sunkiai 

pritampantiems bendrojo lavinimo mokykloje, įgyti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, pasirinktu 

mokymosi proceso organizavimo būdu (kasdieniu, nuotoliniu, neakivaizdiniu), teikia ikiprofesinį 
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mokymą, kurio tikslas – padėti jaunam žmogui suvokti darbo reikšmę, supažindinti su  

profesijomis.  

 Asmenims nuo 14 iki 29 metų, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, suteikia 

galimybes saugiai leisti laisvalaikį, užsiimti juos dominančia veikla Atviroje jaunimo erdvėje. 

 Organizuoja pedagogų ir kitų suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimą, teikia kokybiškas 

edukacines paslaugas, atitinkančias rajono, regiono ir šalies suaugusių asmenų neformaliojo 

švietimo poreikius. 

 Teikia konsultacinę ir metodinę  pedagoginę, psichologinę pagalbą vaikams ir 

mokiniams, jų tėvams, mokyklų pedagogams ir specialistams.  

 Teikia kelionės organizavimo ir turizmo informavimo paslaugas. 

Centre veikia savivaldos institucijos: 

1. Centro taryba – aukščiausioji Centro savivaldos institucija, atstovaujanti Centro 

darbuotojams, mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. Už savo veiklą 

Taryba atsiskaito ją rinkusiems Centro bendruomenės nariams. Taryba sudaroma iš Pedagoginės 

psichologinės pagalbos, Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrių, mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), 

mokinių ir vietos bendruomenės atstovų. Tarybos veiklos kadencijos trukmę  nustato Centro 

direktorius. 

2. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Centro savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir 

bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriaus 

vedėjas, visi Centre dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkas, 

psichologas, jaunimo darbuotojas ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. 

3. Centro mokytojų metodinė taryba – Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriuje dirbantys 

mokytojai. Mokytojų metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą Centre, teikia Centro 

direktoriui siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo. 

Mokytojų tarybos narių skaičių ir jos veiklos kadencijos trukmę nustato Centro direktorius. 

Mokytojų tarybai vadovauja tarybos narių išrinktas pirmininkas. Mokytojų tarybos veiklą 

koordinuoja Centro direktoriaus paskirtas asmuo. 

4. Centro mokinių savivaldos institucija – Mokinių taryba. Jos narių skaičių ir veiklos kadencijos 

trukmę nustato Centro direktorius. Mokinių tarybos nariai yra mokinių, besimokančių pagal pagrindinio 

ir vidurinio ugdymo programas, išrinkti atstovai. Mokinių tarybai vadovauja mokinių tarybos išrinktas 

vadovas – pirmininkas. Mokinių savivaldos institucija taryba inicijuoja ir padeda organizuoti Centro 

renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, mokinių 

neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą, dalyvauja 
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rengiant Centro veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto Centro direktoriaus teikiamus 

klausimus, susitaria dėl institucijos veiklos organizavimo, deleguoja narius į Centro tarybą. 

5. Rajono mokyklų metodinė taryba – rajono mokyklų metodinių būrelių pirmininkų 

susivienijimas, veikiantis Centre pagal Švietimo skyriaus vedėjo patvirtintus nuostatus. Metodinė 

taryba nustato mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinės veiklos prioritetus, 

kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą mokyklose, teikia 

Centro direktoriui suderintus metodinių būrelių siūlymus dėl kvalifikacijos tobulinimo 

organizavimo. Metodinei tarybai vadovauja tarybos narių išrinktas pirmininkas. Veiklą koordinuoja 

Centro darbuotojas, atsakingas už metodinę veiklą. 

6. Rajono mokytojų metodinis būrelis – mokytojų grupė, veikianti Centre pagal Švietimo 

skyriaus vedėjo patvirtintus nuostatus. Metodinio būrelio nariai yra mokomojo dalyko mokytojai, 

mokyklų direktorių pavaduotojai, bibliotekininkai, pagalbos mokiniui specialistai, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir klasių auklėtojai. Metodiniam būreliui vadovauja būrelio 

narių išrinktas pirmininkas. Veiklą koordinuoja Centro darbuotojas, atsakingas už metodinę veiklą. 

6. APLINKOS (išorinių veiksnių) ANALIZĖ 

Politiniai – teisiniai veiksniai 

Centras planuodamas ir vykdydamas savo veiklą, formuluodamas savo viziją ir misiją, 

veiklos strateginius prioritetus ir strateginius tikslus, uždavinius ir priemones strateginiams tikslams 

įgyvendinti, vadovaujasi lokaliniais, nacionaliniais ir Europos Sąjungos teisiniais dokumentais, 

įvardintais įvade. Centro veiklą grįsdami strateginiuose dokumentuose apibrėžtais politiniais bei 

teisiniais tikslais, siejame Centro strategijos planavimą ir įgyvendinimą su dabartinės situacijos 

vertinimu, patį vertinimo procesą grindžiame bendra švietimo kaitos strategija, o savo raidos 

perspektyvas – gebėjimu prisitaikyti prie išorės aplinkos, nuolat mokantis ir kreipiant vidaus 

potencialą į kuo kokybiškesnį strategijos įgyvendinimą, įveikiant švietimo sistemos iššūkius, 

Centras sutelkia žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius. 

Valstybės ilgalaikės raidos, švietimo strateginiuose dokumentuose pabrėžiama visuomenės 

pasitikėjimo švietimo paslaugų kokybe ir prieinamumu svarba. Valstybinėje švietimo 2013–

2022 metų strategijoje nustatyti Lietuvos švietimo politikos prioritetai, apsibrėžti artimiausių metų 

švietimo tikslai, švietimo turinio kaitos ir finansavimo kryptys, o pagrindinis strateginis tikslas – 

paversti Lietuvos švietimą tvariu pagrindu veržliam ir savarankiškam žmogui, atsakingai ir 

solidariai kuriančiam savo, valstybės ir pasaulio ateitį. Pagrindinis strategijai keliamas iššūkis – 

sutelkti, skatinti švietimo bendruomenę bei visus Lietuvos žmones nuolat ir kryptingai lavintis. 

Šalies švietimo sistemos tobulinimas yra nuolatinis valstybės rūpestis, atitinkantis visuomenės 

lūkesčius. Šalies švietimo sistemai šiuo metu kyla su jos raidos ypatumais ir valstybės tikslais susiję 

uždaviniai: modernios tautos tapatybės, savigarbos ir pasitikėjimo savimi ugdymas, pedagoginio 
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darbo prestižo ir kokybės didinimas, prisitaikymas prie sparčios demografinės kaitos (vaikų 

skaičiaus mažėjimo, visuomenės senėjimo, emigracijos). Centras, kaip ir kitos švietimo sistemos 

grandys, yra veikiamas nuolatinių pokyčių ir iššūkių. Nauji teisės aktai leidžia Centrui priimti 

naujoves ir integruoti jas į savo veiklas. 

Ekonominiai veiksniai 

Lietuva orientuojasi į modernų, žiniomis grindžiamą ūkį, todėl žiniomis besiremianti 

ekonomika tampa prioritetiniu Lietuvos siekiu. Švietimas šalyje laikomas prioritetine sritimi, tačiau 

šalies ekonomika dar negali tinkamai aprūpinti švietimo reikmių. Lietuvos ekonomika išgyveno 

krizę, kuri neigiamai paveikė ir švietimo sistemą. Iškyla opios šalies demografinės problemos – 

mažėja mokinių skaičius, didėja bedarbystė, emigracija. Didėjanti bedarbystė tiesiogiai veikia ir  

švietimo dalyvių socialinę ir ekonominę padėtį, kuri turi įtakos gyvenimo lygiui, o tai tiesiogiai 

veikia švietimo prieinamumą ir dalyvavimą švietimo sistemoje.  

 Centras sistemingai siekia geresnių finansinių ir organizacinių sąlygų formaliajam jaunimo ir 

suaugusiųjų švietimui, neformaliajam suaugusiųjų švietimui bei pedagogų ir kitų suaugusiųjų 

kvalifikacijos tobulinimui, pedagoginei psichologinei pagalbai, turizmo informavimo paslaugoms, 

dalyvaudamas šalies ir tarptautinėje projektinėje veikloje, rengdamas kvalifikacijos tobulinimo 

programas.  

Kretingos rajono savivaldybė skiria lėšų: mokinio krepšelio lėšas – Centro pedagoginės 

psichologinės pagalbos ir suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriams, iš biudžeto – kitoms Centro 

funkcijoms atlikti. Organizuojant pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų, mokyklų vadovų ir kitų 

suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimą, pagrindinis renginių finansavimo šaltinis – dalyvio mokestis, 

kurį apmoka asmenis komandiruojanti įstaiga arba pats dalyvis. Siekiama panaudoti atskirų fondų 

ar programų teikiamas finansines galimybes atskirų tikslinių grupių kvalifikacijos tobulinimui bei 

Centro uždavinių įgyvendinimui. 

Turizmas – itin dideles galimybes Kretingos rajono savivaldybei teikianti sritis. Šalia 

Kretingos yra įsikūręs vienas populiariausių Lietuvos kurortų – Palanga, netoli uostamiestis 

Klaipėda, o patogi geografinė padėtis padeda pritraukti dalį pajamų iš turistų aptarnavimo ir į 

Kretingą. Remiantis Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 metų programos projektu, Kretingos 

rajonas įtrauktas į prioritetinius turizmo plėtros regionus, kas sąlygos palankesnes galimybes  

2014–2020 metų laikotarpiu pritraukti dar daugiau investicijų. 

Socialiniai veiksniai 

Sparti socialinė ir ekonominė kaita, demografinė situacija, konkurencingumas suformavo 

šalyje kokybiškai naujus didelės dalies gyventojų lūkesčius švietimo sistemos atžvilgiu. Paskutiniu 

metu situacija skatina labiau išryškinti svarbią suaugusiųjų švietimo sritį – neformalųjį suaugusiųjų 

švietimą. Pastarasis yra svarbus ne tik užimtumui ar ekonominei gerovei pasiekti, bet ir socialinei 
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sanglaudai, aktyviam pilietiškumui, individų asmeninei gerovei plėtoti. Siekiant aktyvinti suaugusių 

asmenų dalyvavimą mokymesi, būtina užtikrinti mokymosi prieinamumą visuomenės grupėms, 

turinčioms mažiau mokymosi galimybių dėl patiriamos socialinės atskirties. Konkurencinga 

ekonomika, konkurencija tarp fizinių ir juridinių asmenų, organizuojančių neformalųjį suaugusiųjų 

švietimą, žinių visuomenės plėtra ir socialinės atskirties prevencija lemia poreikį mokytis visą 

gyvenimą. Centro viena iš veiklų – telkti turimus ir pasitelkti naujus žmogiškuosius, informacinius 

– technologinius, finansinius išteklius siekiant plėtoti veiksmingą, socialinę tinklaveika gristą 

mokymosi visą gyvenimą sistemą, siūlančią galimybių įvairovę darbiniam, socialiniam ir 

asmeniniam visų įvairaus amžiaus bei socialinių grupių individų ugdymui(-si). 

Kretingos rajone didėja skaičius mokinių, turinčių psichologinių problemų. Kaip matome iš 

Kretingos rajono savivaldybės 2014–2020 metų plėtros plano esamos būklės analizės 2009–2011 

metais Kretingos rajone socialinės rizikos šeimų skaičius sumažėjo 8 procentais, vaikų skaičius jose 

– 9 procentais, tačiau 2011 m. pabaigoje Kretingos rajone buvo 105 socialinės rizikos šeimos ir 229 

vaikai tokiose šeimose. Taip pat šiame dokumente nurodoma, kad  nors socialinės rizikos šeimų ir 

vaikų skaičius pastaruosius metus Kretingos rajone mažėja, tačiau gilėja socialinės problemos 

tokiose šeimose. 

Taip pat Kretingos rajono savivaldybės 2014–2020 metų plėtros plano esamos būklės 

analizėje nurodoma, kad visoje Lietuvoje ženklus socialinių pašalpų gavėjų skaičiaus augimas. 

Tokius pokyčius daugiausiai įtakojo augantis nedarbas. Kaip rodo mūsų patirtis, tokiose šeimose 

augantiems vaikams dažniau nustatomi specialieji ugdymosi poreikiai, prireikia psichologinės 

pagalbos. 

Visi šie socialiniai faktoriai rodo augantį švietimo pagalbos poreikį ir pedagoginės 

psichologinės pagalbos specialistų reikalingumą. 

Kretingos rajono savivaldybės demografinė padėtis 2012–2015 metais blogėjo: gyventojų 

skaičius kasmet mažėjo. Labiausiai tai lemia neigiamos natūralios gyventojų kaitos bei neigiamos 

gyventojų migracijos tendencijos. Neturintys išsilavinimo, dirbantys prekyboje, privačiame versle 

ar žemos kvalifikacijos darbe, dažnai verčiami dirbti viršvalandžius, jiems nesudaromos normalios 

sąlygos mokytis, didėja skaičius mokinių, neturinčių legalaus darbo. Daugėja darbo vietų, 

reikalaujančių aukštesnės kvalifikacijos, o darbo vietų, kur užtenka žemos kvalifikacijos, poreikis 

mažėja. Todėl reikia didinti suaugusiųjų mokymosi galimybių pasiūlą kaip priemonę, mažinančią 

socialinę atskirtį, stiprinančią aktyvų dalyvavimą ekonominiame ir socialiniame gyvenime. Siekiant 

ilgesnės profesinės karjeros trukmės, būtina suteikti galimybių įgyti naujų įgūdžių bet kuriuo 

gyvenimo etapu. 
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Pastebimas mažėjantis mokinių skaičius. Centras, siekdamas sudaryti sąlygas mokytis visiems 

norintiems, organizuoja nuotolinį mokymą, kuris suteikia galimybę ir išvykusiems į užsienį, ir 

dirbantiems žmonėms mokytis tinkamu jiems metu. 

Kretingos rajono turizmo paslaugų sektorių sudaro apgyvendinimo, maitinimo, aktyvaus 

laisvalaikio paslaugos. Turizmo paslaugų sektorių papildo muziejai bei pramoginiai renginiai. 

Turizmo požiūriu Kretingos rajonas – viena iš tų pajūrio vietovių, kurią poilsiui renkasi ne tik 

aktyviai pramogauti, bet gamtą bei architektūrą pažinti norintys turistai. Kretingos rajono 

savivaldybės teritorijoje esančius turizmo išteklius galima būtų suskirstyti į 3 pagrindines grupes: 

1. Šalies žinomumo. Šiai grupei priskirtini turizmo ištekliai, apie kuriuos informacija teikiama 

šalies mastu – daugiausia per Valstybinį turizmo departamentą. Departamento išleistame leidinyje 

„Aktyvios laisvalaikio pramogos“ (2011 m. iš viso 32 aktyvaus laisvalaikio objektai) pažymėtas tik 

vienas objektas – nuotykių parkas „Lūšies kelias“ – „HBH Juozo alaus“ komplekse (Žibininkų km., 

Kretingos r.). Neseniai (2012 m. pabaiga, 2013 m.) išleistuose Valstybinio turizmo departamento 

Lietuvos žemėlapiuose jau atsirado informacijos centro („i“) ženkliukas Kretingoje, taip pat 

pažymėtas ir Kretingos muziejus, buvusi Tiškevičių dvaro sodyba. Lietuvos žiniasklaidoje vis 

dažniau aptinkami straipsniai apie Sveikatinimo ir laisvalaikio kompleksą „Atostogų parkas“ bei 

Japonišką sodą. 

2. Regiono svarbos. Šiai grupei priskirtini turizmo ištekliai, pritraukiantys svečius iš viso 

regiono. Tai objektai, įtrauktini į turizmo maršrutus po visą Klaipėdos regioną. Regiono svarbos ir 

reikšmės objektų Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje priskaičiuojama ne mažiau kaip 20 

(Pranciškonų ordino vienuolyno ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios pastatų 

ansamblis (Kretingos m.), Kretingos muziejus su Žiemos sodu (Kretingos m.), Orvidų sodyba – 

muziejus (Gargždelėje), Salantų regioninis parkas, Malūnų kaimas (Žibininkų k.), Baltų mitologijos 

parkas (Sausdravų k.), Kartenos piliakalnio istorinis-archeologinis kompleksas ir (  kt.). 

3. Vietinės svarbos. Ėgliškių – Andulių piliakalnis (Kretingos pilis), Imbarės piliakalnis, 

Šv. Jono Nepomuko bažnyčia, koplyčia, senosios kapinaitės (Grūšlaukėje) ir kt. 

Technologiniai veiksniai 

Informacinės visuomenės tolygi plėtra yra viena svarbiausių sėkmingo šalies, o kartu ir 

Kretingos rajono savivaldybės vystymosi prielaidų. Pagal svarbiausius informacinės visuomenės 

plėtros rodiklius Lietuvoje matyti ženklūs skirtumai tarp miestų ir kaimo vietovių. Lietuvoje 

daugiausiai kompiuteriais bei internetu naudojasi 15–40 metų amžiaus gyventojai. Dėl augančio 

visuomenės naudojimosi informacinėmis technologijomis iškyla būtinybė skleisti ugdymo 

naujoves, ieškoti alternatyvių būdų, kaip panaudojant informacines technologijas efektyviau teikti 

pagalbą mokytojui, mokiniui, kitiems rajono gyventojams. 
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Kretingos rajono savivaldybėje visos ugdymo įstaigos turi interneto prieigas. Informacinės 

technologijos naudojamos įvairiai ugdymo įstaigų veiklai, teikiama vis daugiau elektroninių 

paslaugų, gerėja pedagogų ir rajono gyventojų kompiuterinis raštingumas.  

Centras kasmet modernizuoja darbuotojų darbo vietas. Kiekvienas Centro darbuotojas  turi 

kompiuterį, prieigą prie interneto. Tai labai palengvina dokumentacijos tvarkymą, apskaitą, 

galimybes viešinti informaciją, komunikuoti internetu, elektroninio pašto pagalba.  

Informacinės ir komunikacinės technologijos vis labiau daro įtaką ugdymo ir ugdymosi 

metodams, ugdymo turiniui ir visam ugdymo procesui. Naujos technologijos skatina tarpdalykinę ir 

vidinę integraciją bei nuotolinį mokymą, organizuojant ugdymo procesą virtualiose ir netradicinėse 

edukacinėse erdvėse. Pažangių technologijų atsiradimas ir plėtra reikalauja iš mokytojo įgyti 

daugiau kompetencijų, keisti mokymo ir mokymosi metodiką, atnaujinti materialinę mokymo bazę. 

Įvairiapusį IKT taikymą būtina integruoti į įvairius dalykus ir neformaliojo švietimo veiklas. 

Centras kasmet organizuoja kompiuterinio raštingumo ir ECDL kursus įvairioms rajono 

gyventojų grupėms. Centro internetinėje svetainėje (http://kretingosrsc.lt/) įdiegta internetinė 

interaktyvi registracija į renginius. Centre veikia interneto skaitykla, kuria gali naudotis pedagogų 

bendruomenė ir visi norintys rajono gyventojai.  

Centre turime 85 kompiuterius (iš jų 62 – pavieniai, 23 – kompiuterių klasėse), 17 

multimedijų projektorių, 2 interaktyvias lentas, 12 spausdintuvų, 8 multifunkcinius kopijavimo 

aparatus, 19 skenerių. Visos šios informacinių komunikacijų technologijų priemonės naudojamos 

klientų mokymui(-si). Siekiant inovatyvaus vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų mokymo, tobulinant 

elektroninę informavimo sistemą, būtina įsigyti modernesnę, vaizdo ir garso perdavimo įrangą.  

Kretingos rajono turizmo informacija talpinama internetiniame puslapyje 

www.kretingosturizmas.info. Čia turistas gali rasti visą reikiamą informaciją apie renginius, 

lankytinas vietas, nakvynę, maitinimo paslaugas teikiančias įmones. 2013 m. rugsėjo mėnesį 

patalpintas interaktyvus Kretingos rajono savivaldybės turistinis žemėlapis. Turizmo informacijos 

patalpose lankytojai nemokamai gali pasinaudoti internetu ir patys susirasti reikiamą informaciją. 

Prie turizmo informacijos patalpų įrengtas informacinis stendas, kuris yra naudingas ne darbo metu 

ar švenčių dienomis, kai turizmo informacijos paslaugos neteikiamos. Platesnei turistinei 

informacijai (objektų aprašymai, turistiniai maršrutai, nuotraukų galerija, renginių tvarkaraštis, 

maitinimo ir nakvynių paslaugų kontaktai, gido paslaugų kontaktai ir t.t.) reikalingas lauko 

informacinis terminalas, kuris padidintų turistinės informacijos sklaidą ir prieinamumą ne darbo 

metu ar švenčių dienomis. 

Modernių informacinių komunikacinių technologijų diegimas leis maksimaliai įgyvendinti 

užsibrėžtus Centro strateginius tikslus. 

http://kretingosrsc.lt/
http://www.kretingosturizmas.info/
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4. VIDINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ 

Organizacijos struktūra ir darbuotojai 

Centro tipas – pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras, kurio paskirtys yra: 

gimnazijos tipo suaugusiųjų ir jaunimo mokykla (veiklą organizuojanti pagal pradinio, pagrindinio, 

suaugusiųjų vidurinio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programas); neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo kvalifikacijos tobulinimo mokykla (veiklą organizuojanti pagal neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir kvalifikacijos tobulinimo programas); švietimo pagalbos tarnyba.  

Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės 2016 birželio 30 d. tarybos sprendimu Nr. T2-

188  Centre patvirtintas maksimalus pareigybių skaičius – 27,5 etato. 

Centrui vadovauja direktorius, turintis aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, ir viešojo 

administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, 34 metų vadybinės patirties. Veiklą koordinuoja 

direktoriaus pavaduotojas neformaliajam švietimui, pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus 

vedėjas, suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriaus vedėjas ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas. 

Organizacinė struktūra 

Centro administracija 

Vardas, pavardė 
Pareigybė ir pagrindinės 

funkcijos 
Vadybinė kategorija 

Adelė Mazeliauskienė Direktorė - 

Aurelija Jedenkienė Direktorės pavaduotoja 

neformaliajam švietimui 

- 

Vaidota Vaišienė Pedagoginės psichologinės 

pagalbos skyriaus vedėja 

- 

Virginija Kvietkauskienė Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo 

skyriaus vedėja 

III vadybinė kategorija 

Algis Stonkus Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas - 
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Planavimas 
Strateginis planavimas jau tampa Centro vykdomų veiklų ir joms skiriamų lėšų planavimo 

pagrindu. 

Centro planavimo sistemą sudaro: 

 strateginis planas; 

 metinis veiklos planas; 

 metinis ugdymo planas;   

 dalykų teminiai planai ir programos; 

 bibliotekos veiklos planas; 

 Centro tarybos veiklos planas; 

 Centro  metodinės tarybos planas; 

 Mokinių tarybos veiklos planas; 

 mėnesiniai veiklos planai; 

 darbuotojų ataskaitos ir metiniai įsivertinimai; 

 Centro biudžeto planas; 

 rajono metodinės tarybos planas; 

 rajono metodinių būrelių planai. 

Finansiniai ir materialieji ištekliai 

Centro ištekliai yra riboti, todėl svarbu pasiekti, kad jie būtų efektyviai naudojami. 

Finansavimas gaunamas sistemingai.  

Centro veikla finansuojama iš valstybės specialiosios tikslinės dotacijos (mokinio krepšelis – 

MK), savivaldybės biudžeto lėšų, gyventojų skiriamų 2 procentų pajamų mokesčio lėšų. Papildomai 

lėšų Centras gali gauti teikiant mokamas švietimo ir švietimo pagalbos paslaugas tiems paslaugų 

gavėjams, kuriems pagal Centro nuostatus nemokama Centro specialistų pagalba nėra skiriama 

(daugiausiai tai kitų rajonų gyventojai). Centrui skiriamos MK lėšos ir Savivaldybės suformuotas 

aplinkos lėšų biudžetas tenkina Centro poreikius.  

Patalpos ir kiti materialiniai ištekliai 

Centrui perduotų ir įgytu turtu Centras disponuoja įstatymų ir steigėjo nustatyta tvarka. 

Centro pastatas yra geroje strateginėje susisiekimo atžvilgiu vietoje (netoli miesto centras). 

Bendras plotas – 1961,91 kvadratinių metrų. Dalis Centro patalpų (579,35 kvadratinių metrų) 

sėkmingai renovuota panaudojant ES Struktūrinių fondų bei savivaldybes lėšas. Renovuotos 

mokymosi aplinkos estetiškos ir jaukios. 

Centre įrengtos 3 auditorijos, talpinančios 35–70 klausytojų, 2 šiuolaikiškos informacinių 

technologijų klasė pritaikyta 10–13 asmenų mokymui(-si). Centre rengiamos metodinių ir meno 

darbų parodos. 
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Centre yra biblioteka, kurioje kaupiama naujausia edukacinė ir mokslinė literatūra, 

mokomosios priemonės (vaizdo, garso įrašai, CD), kaupiamos duomenų bazės (edukacinės 

patirties, lektorių, konsultantų medžiaga). Bibliotekos kompiuterinėje skaitykloje mokiniai, 

pedagogai konsultuojami mokomųjų priemonių naudojimo, informacijos paieškos elektroniniuose 

šaltiniuose klausimais.  

5. VEIKLOS ANALIZĖ  

Centras teikia švietimo, kvalifikacijos tobulinimo paslaugas ugdymo institucijų 

bendruomenėms ir kitų kategorijų darbuotojams.  

Šių dienų mokytojui tenka didelė atsakomybė, todėl jis turi nuolat tobulinti asmenines, 

pilietines, socialines ir profesines žinias, įgūdžius ir kompetencijas. Pagrindinė kvalifikacijos 

tobulinimo forma – seminarai, bet vyksta ir paskaitos, kursai, konferencijos bei kitų formų 

kvalifikacijos tobulinimo renginiai (1 pav.). 

1 pav. Centre organizuojamų kvalifikacijos tobulinimo renginių formų pasiskirstymas. 

Centras tenkina mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių 

vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir kitų suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą 

poreikius, naudojant naujausias informacines technologijas, bendraujant ir bendradarbiaujant su 

institucijomis, turinčiomis įtakos neformaliajam suaugusiųjų švietimui. Tiria, analizuoja, 

apibendrina ir skleidžia gerąją pedagogų darbo patirtį. Užtikrina teikiamų paslaugų kokybę, 

valstybės ir savivaldybės deleguotų funkcijų ir švietimo prioritetų įgyvendinimą kvalifikacijos 

tobulinimo srityje. 

Centras, organizuodamas veiklas, pasirenka tikslus, atitinkančius bendrąsias kvalifikacijos 

tobulinimo centrų veiklos sritis: užtikrinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo paslaugų kokybę, 

siekiant dermės tarp individualių pedagogo, švietimo įstaigos ir nacionalinių poreikių; organizuoti 

kitų socialinių grupių, kaip besimokančio miesto bendruomenės narių, neformalųjį švietimą. 
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Kvalifikacijos tobulinimo renginiai organizuojami Kretingos rajono pedagogams, mokyklų 

vadovams, jų pavaduotojams, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjams, mokytojams, pagalbos 

mokiniui specialistams. Kvalifikacijos programos rengiamos ir vykdomos prioritetinėmis bei 

aktualiomis švietimo politikos kryptimis. Centre kasmet parengiamas panašus skaičius 

kvalifikacijos tobulinimo programų, 2015 m. parengtos 99 kvalifikacijos tobulinimo programos, iš 

jų 4 prilygintų akredituotoms (2 pav.).  

2 pav. Parengtų kvalifikacijos tobulinimo programų skaičiaus kaita 2011–2016 metais. 

Kvalifikacijos tobulinimo renginiai organizuojami atsižvelgiant į klientų poreikius, 

patogiausiu laiku, kad kuo daugiau klausytojų galėtų pasinaudoti galimybe tobulinti savo 

kvalifikaciją (3 pav.). Seminarų tematika nuolat atnaujinama. 

3 pav. Organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių (seminarų) ir juose dalyvavusių klausytojų skaičių kaita 

2011-2016 m. 

Siekdamas geresnės kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybės, Centras atlieka vykusių 

seminarų bei kursų vertinimą: pildomos vertinimo anketos ir periodiškai atliekamas kvalifikacijos 

tobulinimo renginių vertinimas, renkama grįžtamoji informacija. Renginiuose dalyvauja vis 

įvairesnių gyventojų grupių atstovai, tokiu būdu sėkmingai vykdoma mokymosi visą gyvenimą 
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politika. Kvalifikacijos tobulinimo veikla orientuojama į renginių kokybę ir viso rajono gyventojų 

poreikių tenkinimą.  

Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriaus veiklos tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui grįžti į 

nuoseklųjį mokymą, įgyti pagrindinį ir/ar vidurinį išsilavinimą, dalyvauti neformaliojo švietimo 

veikloje, tenkinti jaunimo laisvalaikio užimtumo ir pažinimo poreikius. 

Mokinių skaičiaus kaita 2011-2016 m. m. (4 pav.). 

4 pav. Mokinių skaičiaus kaita 2011-2012 – 2015-2016 m. m. 

Mokinių skaičius nuo 2011 metų sumažėjo apie 20 procentų. Mokymosi formų įvairovė 

išlieka. Mokiniai renkasi kasdienį, neakivaizdinį, nuotolinį mokymosi proceso organizavimo būdą. 

Pastebimai daugėja nuotolinį mokymą(-si) besirenkančių mokinių skaičius. 

Mokytojų skaičiaus kaita 2013-2016 m. m. (1 lentelė.).  

1 lentelė. Mokytojų skaičiaus kaita 2013-2016 m. 

2011 m. Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre (dabar – Suaugusiųjų ir jaunimo 

mokymo skyriuje) atliktas vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo kokybės vertinimas. 

Vidurinio ugdymo programos akreditacija patvirtinta 2011 m. birželio 11 d. Švietimo ir mokslo 

ministro įsakymu Nr. V-1082. 

Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre (dabar – 

Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriuje) įsteigtos jaunimo klasės. Vykdomas ikiprofesinis 

ugdymas, kurio tikslas – skatinti jaunimo klasių mokinių mokymosi motyvaciją, ugdyti 



16 

 

kompetencijas, reikalingas būsimai profesinei veiklai, ugdyti gebėjimus planuoti profesinę karjerą. 

Jaunimo klasių mokiniams siūlomos įvairios ikiprofesinio ugdymo programos: etnografinės 

virtuvės, želdyno kūrimo, siuvimo ir dekoratyviųjų darbų, medija technologijų, profesinės karjeros 

planavimo, dizaino pradmenų. 

Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre (dabar – 

Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriuje) suteiktas Švietimo ir mokslo ministerijos leidimas 

nuotoliniu būdu pagal pagrindinio ugdymo II dalies, suaugusiųjų pagrindinio ugdymo II dalies ir 

suaugusiųjų vidurinio ugdymo programas mokyti mokinius, gyvenančius Lietuvoje ir užsienyje. 

Skyrius yra Lietuvos nuotolinio ir e.mokymosi (LieDM) asociacijos narys. 

2013 metų birželio 28 dieną Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre (dabar – 

Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriuje) duris atvėrė erdvė jaunimui „Tavo erdvė“. Dalis lėšų 

gauta iš Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės Apsaugos ir Darbo Ministerijos, laimėjus 

atvirų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimo 2013 metais konkursą. Kitą dalį lėšų skyrė 

Kretingos rajono savivaldybė. Šios atviros jaunimui erdvės tikslas –suteikti prasmingos veiklos ir 

saugaus laisvalaikio praleidimo galimybę savirealizacijos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms 

bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką. 

2011 m., 2012 m. ir 2013 m. Ugdymo plėtotės centro ir VšĮ „Nacionalinio mokymo centro“ 

projektas „Suauagusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias 

kompetencijas“ (organizuoti kursai suaugusiesiems). 

2014 m. Ugdymo plėtotės centro ir UAB „AYUS“ projektas „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra 

suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas“ (organizuoti kursai suaugusiems 

asmenims).  

2011-2013 m. įgyvendintas Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projektas 

„Imagine my Country. Cultural Awareness across Europe“. Projekto partneriai – Rumunija, Italija, 

Ispanija, Turkija, Vokietija, Lietuva. Projekto tikslas - skatinti mokinių, kaip savo šalies ir Europos 

Sąjungos piliečių, kultūrinį sąmoningumą, siekiant ugdyti supratimą, pagarbą ir toleranciją vienas 

kitam.  

Nuo 2015 m. spalio 1 d. Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras (dabar – 

Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrius) – Lietuvoje startavusio Lietuvos teritorinės darbo biržos, 

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Europos socialinio 

fondo finansuojamo projekto „Atrask save“ regioninis partneris. Projekto „Atrask save“ tikslas – 

jauniems bedarbiams ir neaktyviems žmonėms suteikti pirminės intervencijos paslaugas, siekiant 

juos sugrąžinti į švietimo sistemą ar darbo rinką. Projekto tikslinė grupė 15−29 metų amžiaus 

nedirbantis, nesimokantis, mokymuose nedalyvaujantis ir Teritorinėje darbo biržoje neregistruotas 

jaunas žmogus, kuriam bus pasiūlyta dalyvauti savanoriškoje veikloje ar jaunimo motyvaciją 
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integruotis į darbo rinką ir/ar švietimo sistemą skatinančiose veiklose.  

Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras (dabar – Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo 

skyrius) – vienintelis rajone organizavo 2 nuotolines respublikines konferencijas: „Šiuolaikinių 

technologijų panaudojimas mokyklos veiklos organizavime“ (2013 m.), „Šiuolaikinių informacinių 

ir ryšių technologijų panaudojimo įtaka ugdymo kokybei“ (2015 m.). 2016 m. organizuota 

respublikinė metodinė – praktinė konferencija „Suflerio būdelės metodas ir kaip neužvirinti 

vandens“ jaunimo mokyklų, atvirų jaunimo erdvių veiklos ypatumams aptarti. Kretingos 

suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras (dabar – Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrius) – per 

pastaruosius metus viena iš nedaugelio švietimo įstaigų, aptarusių šias problemines sritis 

respublikinėje konferencijoje. 

Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus veiklos tikslas – didinti specialiųjų ugdymosi 

poreikių, psichologinių, asmenybės ir bendravimo problemų turinčių asmenų ugdymosi 

veiksmingumą, psichologinį atsparumą, bendravimo įgūdžius teikiant reikalingą informacinę ir 

konsultacinę pagalbą vaikams, tėvams (globėjams, rūpintojams), mokykloms ir mokytojams. 

Pagrindinis uždavinys – gerinti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių mokymosi pasiekimus ir jų 

psichologinę būseną ugdymo įstaigose. Kitas veiklos uždavinys – padėti tėvams (ar vaiko 

globėjams, rūpintojams), pedagogams ir kitiems specialistams spręsti vaiko pedagogines ir 

psichologines problemas, iškylančias šeimoje, švietimo įstaigoje, visuomenėje. Įgyvendindama 

šiuos uždavinius Kretingos rajono pedagoginė psichologinė tarnyba (dabar – Pedagoginės 

psichologinės pagalbos skyrius) vedė individualias konsultacijas ir pratybas vaikams bei 

mokiniams, tobulino tėvų ir pedagogų kompetencijas šiomis formomis: vedė mokymus, teikė 

konsultacijas, vedė ilgalaikius kursus besiatestuojantiems mokytojams. Pagrindinė šviečiamosios 

veiklos sritis – konsultacijos, paskaitos. Nuo 2011 metų suaugusiųjų šviečiamosios veiklos 

pasiskirsto taip: 64 proc. šviečiamosios veiklos skiriama konsultacijoms, 35 proc. – mokymams ir 1 

proc. – ilgalaikiams pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kursams. Šviečiamoji veikla labiau 

orientuota į tėvų švietimą, penkerių metų ataskaitų duomenimis, 57 proc. mokymų vedami būtent 

šiai tikslinei suaugusiųjų grupei. Tėvams vedami mokymai (paskaitos, disputai) apie vaikų elgesio 

reguliavimą, auklėjimo ypatumus, socialinių ir psichologinių įgūdžių svarbą vaiko vystymuisi. 

Pedagogams vedamų mokymų (43 proc.) tematika: vaikų netinkamas elgesys, pagalbą 

hiperaktyviems vaikams, turintiems savireguliacijos sunkumų, auklėtojų ir tėvų bendradarbiavimas.  

2011 m. pasirašyta sutartis su Vilniaus universitetu, kuris organizuoja nacionalinį projektą 

„Gabių mokinių atpažinimas: psichologinių instrumentų standartizavimas ir taikymas“. 

2013-2016 m. įstaigos specialistai tęsė dalyvavimą Specialiosios pedagogikos ir psichologijos 

centro organizuojamuose seminaruose ir mokymuose vykdomuose pagal ES projektus: „Pagalbos 
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mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra“ (II etapas), ,,Specialiųjų mokymo priemonių rengimas“ (II 

etapas), „Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(-si) formų plėtra“ (II etapas). 

2015 m. įstaigos specialistai dalyvavo Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro 

organizuojamuose seminaruose ir mokymuose, vykdomuose pagal  ES projektus. Europos Sąjungos 

projektų lėšomis gautos standartizuotos vertinimo metodikos: „5-7 metų vaiko kalbos raidos 

vertinimo „Urtės ir Motiejaus diena“, vaiko raidos skalių, WPPSI intelekto tyrimo, „Vaiko 

brandumo mokyklai įvertinimas“. Gauta mokymo priemonių specialiųjų poreikių vaikams, įvairios 

metodinės literatūros. 2013 metais parengta ir savivaldybės tarybos patvirtinta „Bendravimo su 

vaikais tobulinimo kursų programa“. 

Nuo 2013 metų skyrius prisiėmė atsakomybę vesti grupinius mokymus rajono tėvams. 2013 

metų kovo mėnesį Kretingos rajono savivaldybės taryboje patvirtintas aprašas „Dėl įpareigojimo 

išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus Kretingos rajono savivaldybės tėvams 

(globėjams, rūpintojams) vykdymo tvarkos“. Pagal šį aprašą vedami mokymai tėvams, 

nukreiptiems teismo sprendimu. Iki 2016 metų spalio mėnesio mokymuose dalyvavo 12 tėvų. 

Kretingos rajono turizmo informacijos centro tikslas – plėtoti turizmo paslaugų įvairovę, 

užtikrinti geros kokybės ir nustatytus reikalavimus atitinkančias turizmo paslaugas. Pagrindinis 

uždavinys – teikti kelionės organizavimo ir turizmo informavimo paslaugas. Turizmo informavimo 

paslaugos teikiamos įvairių šalių turistams. Turistų srautų kaita 2012-2016 pavaizduota 5 

paveikslėlyje. 

5 pav. Turistų skaičiaus kaita 2012-2016 metais. 

Pagal pateiktus duomenis galima matyti, jog turistų srautai didėja. Bendras skaičius nuo 898 

turistų 2012 metais padidėjo net iki 6167 turistų 2016 metais (per tris pusmečius). Daugiausiai 

turistų Kretingos rajone apsilanko trečiąjį metų ketvirtį – liepos, rugpjūčio, rugsėjo mėnesiais. 

Kiekvienais metais šis skaičius auga. 

Turizmo informacijos centras organizuoja renginius Kretingos rajono bendruomenei. 

Renginių skaičiaus kaita 2012-2016 metais pavaizduota 6 paveikslėlyje. 
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6 pav. Turizmo informacijos centro organizuojamų renginių rajono gyventojams skaičiaus kaita 2012-2016 

metais. 

2015 metų renginių skaičiaus pokytį lėmė renginių organizavimas ciklais (mažesni renginiai 

apjungiami).  

Didelis dėmesys skiriamas dalyvavimui turizmo parodose. Kasmet dalyvaujama tarptautinėje 

turizmo, kelionių ir aktyvaus laisvalaikio parodose: „Adventur“ (Vilniuje), „Balttour“ (Rygoje, 

Latvijoje), dalyvaujama renginyje „Palangos stalas“. 

Nuolat atnaujinami ir išleidžiami nauji turizmo informavimo leidiniai: Kretingos rajono 

turistinis žemėlapis (lietuvių, anglų, rusų kalbomis), brošiūra „Kretingos miesto lankytinos vietos“, 

„Atrask Kretingos kraštą“, lankstinukas „Laikas su šeima Kretingos širdyje“ (trimis kalbomis), trys 

nauji turistiniai maršrutai po Kretingos rajoną. Bendradarbiaujant su Vakarų Lietuvos turizmo 

informacijos centrais parengtas ir išleistas bendras žemėlapis „Lietuvos pajūris“.  

Kasmet įsigyjama naujų reprezentacinių suvenyrų su Kretingos atributika – raktų pakabukai, 

magnetukai, medžiaginiai maišeliai, puodeliai, atvirukai, žymekliai, sieniniai kalendoriai, darbo 

kalendoriai, tušinukai, USB atmintinės, vizitinių kortelių dėklai ir kt. 

Centras dalyvauja ir vykdo tarptautinius, nacionalinius, lokalinius projektus finansuojamus 

Europos Sąjungos Struktūrinių ir kitų fondų lėšomis (7 pav.). 

 

7 pav. Vykdytų projektų skaičiaus kaita 2012-2016 metais.  

2016 m. rugsėjo 1 d. pradėti įgyvendinti Erasmus+ projektai: 

 „Sveika visuomenė – ateities garantas“ („Healthy we – future guarantee“). Projekte 
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dalyvaujančios šalys ir institucijos: Kretingos rajono švietimo centras – koordinatorius 

(Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrius, Lietuva), Ave Maria Varadero (pagrindinė mokykla, 

Ispanija), Colegiul tehnic Raluca Ripan (profesinė mokykla, Rumunija),  

Ozel istanbul Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (profesinė mokykla, Turkija), 

Ipsiagalileogalilei (pagrindinė mokykla, Italija). Projekto tikslas – tobulinti mokinių sveikos 

gyvensenos įgūdžius susijusius su mitybos įpročiais ir fiziniu aktyvumu, bei užmegzti partnerystės 

ryšius tarp mokyklų taikant ir dalinantis gerąja patirtimi. 

 „Trečiojo amžiaus švietimo skatinimas“ („Promoting third age education“). Projekte 

dalyvaujančios šalys ir institucijos: SIA Latconsul – projekto koordinatorius (Latvija), Kretingos 

rajono švietimo centras (Lietuva), Slovėnijos trečiojo amžiaus universitetas (Slovėnija), Kuržemės 

nevyriausybinė organizacija paramos centras (Latvija), DomSpain (Ispanija). Pagrindinės projekto 

veiklos: tarpkultūrinis / kartų švietimas ir mokymasis visą gyvenimą, naujų, novatoriškų programų / 

ugdymo metodų / mokymo kursų rengimas, užsienio kalbų mokymas(-is). Projekto veiklų metu bus 

atliekami mokymosi visą gyvenimą politikos įgyvendinimo tyrimai, parengtos ir pristatytos 

ataskaitos, bus parengta senjorų mokymo(-si) metodika, sukurta virtuali senjorų mokymo(-si) 

platforma suteiksianti galimybes tobulinti suaugusių žmonių bendrąsias (IKT ir užsienio kalbų) 

kompetencijas.  

Viešinimas ir ryšių sistema 

Centras sistemingai, kryptingai, planingai palaiko ryšius su visuomene, vykdo veiklos 

viešinimą. Informacija apie Centro veiklą perduodama įvairiomis priemonėmis ir būdais: 

straipsniais spaudoje, leidiniai, reklaminė produkcija, renginiai ir kt. Centras atnaujintoje interneto 

svetainėje operatyviai ir detaliai informuoja savo klientus apie vykdomas programas ir 

įgyvendinamus projektus, skelbia veiklos planus, informuoja apie įvykusius renginius: kursus, 

paskaitas, seminarus, edukacines išvykas – seminarus, metodinių būrelių susirinkimus. Pedagoginės 

psichologinės pagalbos, Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrių darbuotojai dalijasi kvalifikacijos 

tobulinimo ir kituose renginiuose įgyta patirtimi. Rašomi informaciniai ir reklaminiai straipsniai, 

kuriais siekiama informuoti rajono gyventojus apie Centro vykdomas veiklas. Metų pradžioje 

parengiamas metinės veiklos planas. Informacijos viešinimui ir reklamai naudojami lankstinukai, 

skrajutės, kalendoriai ir kiti suvenyrai.  

Centro įvaizdį formuoja teikiama informacija apie Centro vykdomas veiklas, efektyvus 

bendravimas ir bendradarbiavimas su rajono, regiono, šalies ir užsienio švietimo įstaigomis ir kitais 

socialiniais partneriais.   

Centras ieško naujų, modernių, patrauklių veiklos formų. Centras turi galimybę organizuoti 

kvalifikacijos tobulinimo ir kitus renginius nuotoliniu būdu.  
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Centro finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolės įgaliotos institucijos ir 

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba. Veiklos kontrolė grindžiama išorės (Lietuvos Respublikos 

vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos ir kt.) ir vidaus norminių teisės aktų nustatyta tvarka. 

Pagrindiniai vidaus dokumentai, pagal kuriuos vykdoma veiklos kontrolė, yra Centro nuostatai, 

darbo tvarkos taisyklės, pareigybių aprašymai. Darbuotojai rengia veiklos ataskaitas. Jų pagrindu 

parengiamos visos kitos Centro ataskaitos, jos analizuojamos. 
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6. SSGG ANALIZĖ 

Stiprybės: 

1. 2015 m. liepos 31 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymu, Nr. V-868, Centras 

akredituotas 5 metams. 

2. Centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrius – vienintelis rajone užtikrina 

mokymosi tęstinumą (siūlomi įvairūs mokymosi proceso organizavimo būdai, 

veikia jaunimo klasės). 

3. 2011 metais akredituotos suaugusiųjų vidurinio ugdymo programos.  

4. Nuo 2013 metų suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriui suteiktas Švietimo ir 

mokslo ministerijos leidimas vykdyti nuotolinį mokymą 9-10, 3-4 gimnazijos 

klasių mokiniams gyvenantiems Lietuvos Respublikoje ir užsienyje.  

5. Pedagoginės psichologinės pagalbos paslaugos orientuotos į specialiųjų 

ugdymosi poreikių vaikų individualių poreikių tenkinimo efektyvumą. 

6. Pedagoginės psichologinės pagalbos skyrius didelį dėmesį skiria darbui su 

tėvais, individualiam jų konsultavimui vaikų ugdymo klausimais.  

7. Centro veikla grindžiama komandinio darbo principu. 

8. Sistemingai atliekamas Centro veiklos įsivertinimas nustatant savo potencialą, 

veiklos rezultatų kokybę bei siekiant veiklos tobulinimo. 

9. Gera kompiuterinės įrangos bazė, Centre aktyviai diegiamos informacinės 

technologijos. Darbuotojai aprūpinti reikiamomis metodinėmis darbo 

priemonėmis. 

10. Centre taupiai, racionaliai ir skaidriai panaudojamos biudžeto, projektinės 

lėšos, laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų. 

Silpnybės: 

1. Aukščiausias kvalifikacines kategorijas turinčių mokytojų aktyvesnės veiklos ir 

gerosios darbo patirties sklaidos rajono ir respublikos lygmeniu stoka. 

2. Kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybės gerinimas turėtų būti pagrindžiamas 

grįžtamojo ryšio procedūros rezultatais. 

3. Neskiriamos lėšos metodinių būrelių veiklos finansavimui. 

4. Jaunimo klasių mokiniai stokoja elgesio kultūros įgūdžių.  

5. Jaunimo klasių mokinių tėvai  negeba įtakoti vaikų elgesio ir drausmės. 

6. Nepagrindinėje darbovietėje dirbančių mokytojų aktyvumo dalyvaujant Centro 

veiklose stoka. 

7. Dėl nepakankamo pedagoginės psichologinės pagalbos skyriuje konsultuojančių 

psichologų skaičiaus ir didelio besikreipiančių mokinių ir tėvų srauto, nėra 

galimybių visiems norintiems pedagoginę, psichologinę pagalbą gauti nedelsiant.  

8. Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus specialistai į rajono ugdymo 

įstaigas vykdyti savo tiesioginių pareigų priversti vykti savo nuosavu transportu, 

finansuojant tik išlaidas kurui. 

9. Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus specialistams nenumatytos lėšos 

kvalifikacijos kėlimui, dėl to ne visiems specialistams suteikiama galimybė išvykti 

į reikalingus mokymus.  

10. Dalis Centro patalpų nerenovuotos, Centras nepritaikytas neįgaliesiems. 
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11. Renovuotos Centro patalpos jaukios ir estetiškos.  

12. Centras sėkmingai reprezentuojamas rajono ir šalies renginiuose, 

žiniasklaidoje. 

13. Diegiamos naujos, modernios, patrauklios kvalifikacijos tobulinimo renginių 

organizavimo formos. 

14. Įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą programą sėkmingai plėtojamos 

trečiojo amžiaus universiteto veiklos bei savanorystės idėjos. 

15. Efektyviai vykdoma ir plėtojama projektinė veikla. 

16. Efektyviai bendradarbiaujama su rajono ir šalies švietimo, švietimo pagalbos,  

vykdančiomis edukacinę veiklą bei kitomis institucijomis. 

17. Aktyvi ir kūrybinga iniciatyvių pedagogų klubo „Idėja“ veikla. 

18. Nuo 2003 m. organizuojamos KTU Viešojo administravimo magistrantūros 

ir išlyginamosios studijos. 

Galimybės: 

1. Kokybiškų edukacinių paslaugų pedagogams ir kitoms socialinėms grupėms 

teikimas. 

2. Saugios, psichologiškai komfortiškos, estetiškos aplinkos kūrimas. 

3. Ryšių aktyvus plėtojimas, tarptautinio bendradarbiavimo galimybių 

ieškojimas. 

4. Dalyvavimas įgyvendinant projektus pareiškėjo ar partnerio statusu. 

5. Nuolatinis mokymosi visą gyvenimą sąlygų gerinimas.  

6. Informavimo sistemos tobulinimas. 

7. Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais aktyvinimas, viešųjų ryšių 

plėtojimas. 

Grėsmės: 

1. Vieningos politinės/teisinės sistemos nebuvimas. 

2. Nestabili šalies ekonominė padėtis. 

3. Nepakankamas finansavimas teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimui. 

4. Dėl demografinių, socialinių, ekonominių tendencijų mažėja mokinio krepšelio 

lėšos, skirtos mokytojų kvalifikacijos tobulinimui. 

5. Mokinio krepšelio lėšos, skirtos mokytojų kvalifikacijos tobulinimui, yra 

naudojamos ir kitoms reikmėms. 

6. Vaikų, turinčių didelių elgesio sutrikimų skaičiaus didėjimas ugdymo įstaigose, 

mokytojų nepasirengimas su jais dirbti. 

7. Darbdaviai nesudaro sąlygų suaugusiems mokiniams dalyvauti pamokose. 
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8. Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus specialistų mokymas dirbti 

standartizuotomis metodikomis 

9. Individualių ir grupinių pedagoginės psichologinės pagalbos užsiėmimų 

mokytojams ir tėvams plėtra. 

10. Parengtos nuotolinio mokymo programos pagrindinio ugdymo I koncentrui, 

plėtojamos nuotolinio mokymo paslaugos.  

11. Centras rengs paraiškas ir dalyvaus projektuose. 

12. Plėtojamos produktyviojo mokymosi galimybės, iki profesinio ugdymo 

programa. 

13. Įgyvendintas „Gabių ir talentingų vaikų atpažinimo modelis“. 

14. Mobilios pedagoginės psichologinės specialistų pagalbos teikimas ugdymo 

įstaigose. 

15. Ilgalaikių mokymų, kursų pasiūlos plėtra, besimokančių mokyklų tinklo 

kūrimas. 

16. Naujų metodikų įsigijimas specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimui, gabių 

vaikų atpažinimui ir jų ugdymui. 

17. Poilsio zonų mokiniams įrengimas. 

18. Centro pritaikymas neįgaliesiems. 

19. Socialinių įgūdžių programos parengimas ir įgyvendinimas. 
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7. CENTRO VEIKLOS STRATEGIJA 

Vizija 

Kretingos rajono švietimo centras – moderni, besimokanti mokinių, jaunimo ir suaugusiųjų 

institucija, teikianti formaliojo ir neformaliojo švietimo, mokymo(-si) visą gyvenimą,  švietimo 

pagalbos ir turizmo informavimo paslaugas. 

Misija 

Maksimaliai tenkinti mokinių, jaunimo ir suaugusiųjų mokymo(-si) visą gyvenimą bei 

pažintinius poreikius taikant lanksčias darbo formas, profesionalius metodus, naujausias 

informacines technologijas, didinti ugdymo įstaigų bendruomenių narių psichologinį atsparumą ir 

ugdymo(-si) veiksmingumą teikiant specialiąją pedagoginę ir psichologinę pagalbą. 

Filosofija 

„Kas siekia išminties ir laimės, turi nuolat keistis“. /Konfucijus/ 

Vertybės 

 Noras tobulėti ir keistis; 

 Atsakomybė ir komandinis darbas; 

 Demokratiškumas ir lygios galimybės; 

 Tolerancija ir empatija; 

 Pagarba švietimo bei kultūros tradicijoms. 

8. STRATEGINIAI TIKSLAI 

1. Tobulinti pedagogų ir kitų suaugusiųjų kvalifikaciją, plėtoti formalaus ir neformalaus 

mokymosi visą gyvenimą kokybiškų paslaugų įvairovę.  

2. Sudaryti sąlygas asmeniui grįžti į nuoseklųjį mokymą, įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį 

išsilavinimą, mokytis visą gyvenimą, tobulinti įgytą kvalifikaciją, dalyvauti suaugusiųjų 

neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi procese, tenkinti jaunimo laisvalaikio užimtumo ir 

pažinimo poreikius. 

3. Didinti specialiųjų ugdymosi poreikių asmenų (iki 21 metų) ugdymosi veiksmingumą, 

teikti reikalingą informacinę ir konsultacinę pagalbą psichologinių, asmenybės ir bendravimo 

problemų turintiems asmenims (vaikams, tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams). 

4. Plėtoti turizmo paslaugų įvairovę, užtikrinti geros kokybės ir nustatytus reikalavimus 

atitinkančias turizmo paslaugas.  

9. STRATEGINIAI UŽDAVINIAI 

1. Tenkinti pedagogų ir kitų suaugusiųjų gyvenimo karjerai būtinų kompetencijų tobulinimo 

ir mokymosi visą gyvenimą poreikius. 
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2. Organizuoti mokymą(-si) iškritusiems iš nuosekliojo mokymo sistemos suaugusiems 

asmenims, teikiant jiems kokybišką pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, bei tenkinti suaugusių 

asmenų neformaliojo švietimo poreikius. 

3. Sudaryti sąlygas nepilnamečiams mokiniams, turintiems mokymosi motyvacijos, elgesio 

problemų, negalintiems tęsti mokslo dieninėse bendrojo ugdymo ar kitose institucijose, įgyti 

pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. 

4. Asmenims nuo 14 iki 29 metų, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, suteikti 

galimybes saugiai leisti laisvalaikį, užsiimti juos dominančia veikla Atviroje jaunimo erdvėje. 

5. Įvertinti rajono mokinių (vaikų) specialiuosius ugdymosi poreikius, koordinuoti bei teikti 

švietimo pagalbą rajone. 

6. Efektyviai išnaudoti Kretingos miesto ir rajono turistinį potencialą, skatinti 

bendradarbiavimą su turizmo verslo paslaugų sektoriumi bei formuoti Kretingos rajono kaip 

patrauklios turizmo vietovės įvaizdį. 
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10. STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PROGRAMA 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Esama padėtis Planuojami rezultatai 
Įgyvendinimo 

laikas 

Finansavimo 

šaltiniai 

Tikslas 1. Sudaryti sąlygas asmeniui grįžti į nuoseklųjį mokymą, įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, mokytis visą gyvenimą, tobulinti įgytą kvalifikaciją, dalyvauti suaugusiųjų 

neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi procese, tenkinti jaunimo laisvalaikio užimtumo ir pažinimo poreikius. 

1. Organizuoti mokymą(-si) 

iškritusiems iš nuosekliojo mokymo 

sistemos suaugusiems asmenims, 

teikiant jiems kokybišką pagrindinį 

ir vidurinį išsilavinimą, bei tenkinti 

suaugusių asmenų neformaliojo 

švietimo poreikius. 

1.1. Taikyti įvairias mokymosi 

formas ir būdus, tenkinant 

besimokančiųjų poreikius. 

Taikomos grupinio ir pavienio 

mokymosi formos. Mokiniai 

mokomi pasirinktu kasdieniu, 

neakivaizdiniu, nuotoliniu 

mokymo proceso organizavimo 

būdu. 

Įvairių poreikių mokiniams bus sudarytos galimybės 

mokytis pagal pasirinktą mokymosi turinį ir formas. 

2017–2020 m. Žmogiškieji 

ištekliai. 

Ugdymo turinio planavimas užtikrins mokiniams 

dalykų, dalykų modulių ir kursų pasirinkimo įvairovę. 

Naujos erdvės padės paįvairinti ir efektyvinti 

mokymo(-si) proceso organizavimą (muziejai, parkai, 

bibliotekos ir. kt.). 

1.2. Tobulinti nuotolinio 

mokymo(-si) sistemą. 

Parengtos nuotolinio mokymo 

programos 9-12 klasėms, 

kuriamos vaizdo pamokos, 

interaktyvūs testai.  

Nuotolinio mokymo centre bus sudarytos galimybės 

vykdyti pagrindinio, vidurinio ugdymo programas. 

2017–2020 m. Žmogiškieji 

ištekliai. 

1.3. Pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo poreikių tyrimas. 

Atliekama kasmet. Kasmet bus įvertintas pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo renginių poreikis. 

2017–2020 m. Žmogiškieji 

ištekliai. 

1.4. Tobulinti mokytojų ir kitų 

specialistų dalykines bei 

profesines kompetencijas. 

Kasmet parengiama apie 90 

trumpalaikių kvalifikacijos 

tobulinimo programų, iš kurių 10 

procentų ilgalaikės, prilygintos 

akredituotoms. 

Kasmet bus parengta: 80 kvalifikacijos tobulinimo 

programų, iš kurių 50 procentų ilgalaikių, prilygintų 

akredituotoms. 

2017–2020 m. Mokinio 

krepšelio lėšos. 

1.5. Gerosios patirties sklaida. Įvairių formų metodinė veikla, 

parodos. 

Bus sukurtas virtualus gerosios darbo patirties 

bankas, išleisti 5 rajono mokytojų gerosios patirties 

leidiniai. 

2017–2020 m. Žmogiškieji 

ištekliai,  

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

(2000 Eur). 

1.6. Dalyvavimas ES 

struktūrinių bei kitų fondų, 

programų skelbiamuose 

konkursuose. 

Įgyvendinami lokaliniai, 

tarptautiniai, ES struktūrinių 

fondų finansuojami projektai. 

Bus parengtos 7 paraiškos ES Struktūrinių bei kitų 

fondų, programų skelbiamuose konkursuose. 

2017–2020 m. Žmogiškieji 

ištekliai,  

projektų lėšos. 

1.7. Iniciatyvių pedagogų klubo 

„Idėja“ veikla. 

Organizuojami renginiai 

pedagogams, rajono 

bendruomenei. 

Kiekvienais metais bus organizuojami du renginiai. 2017–2020 m. Projektų, rėmėjų 

lėšos. 

1.8. Įstaigos materialinės bazės 

gerinimas. 

Dalis centro patalpų renovuota, 

bet netenkina centro veiklos 

Bus įrengta daugiau edukacinių erdvių, leidžiančių 

organizuoti grupinius mokymus ir kitas veiklas. Bus 

2017–2020 m. Savivaldybės 

biudžeto lėšos 
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Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Esama padėtis Planuojami rezultatai 
Įgyvendinimo 

laikas 

Finansavimo 

šaltiniai 

poreikių. Dalis kompiuterinės 

įrangos 10 metų senumo. 

Pedagoginės psichologinės 

pagalbos skyriui trūksta metodinių 

priemonių. 

atnaujinta kompiuterių klasės įranga (10 kompiuterių) 

ir įsigyti 5 stacionarūs bei 4 nešiojami kompiuteriai. 

Bus įsigyta 10 naujų metodikų. Bus įrengtas 

relaksacijos užsiėmimų kambarys. 

(60 000 Eur), 

projektų lėšos. 

2. Sudaryti sąlygas 

nepilnamečiams mokiniams, 

turintiems mokymosi motyvacijos, 

elgesio problemų, negalintiems tęsti 

mokslo dieninėse bendrojo ugdymo 

ar kitose institucijose, įgyti 

pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. 

2.1. Kokybiškos ir savalaikės 

pagalbos mokiniams, jų tėvams, 

mokytojams ir kitiems švietimo 

paslaugų teikėjams teikimas. 

Mokiniai turintys elgesio, 

bendravimo ar mokymosi 

sunkumų konsultuojami socialinio 

pedagogo. Mokinių mokymosi, 

elgesio problemos analizuojamos 

Vaiko gerovės komisijos 

posėdžiuose. 

Bus sukurtas švietimo pagalbos teikimo modelis. 

Įsteigtas mokytojo padėjėjo etatas. Bus sistemingai 

tiriami mokinių gebėjimai, elgesio ir motyvacijos 

problemos, teikiama sisteminga pedagoginė, 

psichologinė, socialinė, informacinė pagalba 

mokiniams ir jų tėvams.  

2017–2020 m. Žmogiškieji 

ištekliai. 

3. Asmenims nuo 14 iki 29 metų, 

nepriklausomai nuo jų socialinės 

padėties, suteikti galimybes saugiai 

leisti laisvalaikį, užsiimti juos 

dominančia veikla Atviroje jaunimo 

erdvėje. 

3.1. Veiklos formų įvairovė 

atsižvelgiant į erdves lankančių 

jaunuolių poreikius. 

 

Atvirą jaunimo erdvę „Tavo 

erdvė“ lankančių jaunuolių 

užimtumą organizuoja  jaunimo 

darbuotoja. „Tavo erdvė“  

lankytojai kas mėnesį dalyvauja 

įvairiuose susitikimuose, 

renginiuose (varžybose, tradicinių 

švenčių paminėjimuose ir pan.), 

akcijose.  

Atviroje jaunimo erdvėje „Tavo erdvė“ 

organizuojamų veiklų įvairovė pritrauks daugiau 

lankytojų - „Tavo erdvė“ veiklose dalyvaus 50 proc. 

daugiau jaunuolių. Bus sudarytos palankios sąlygos 

jaunuolių socialinių įgūdžių, bendrųjų kompetencijų 

ugdymui, užimtumo poreikių tenkinimui.  

 

2017–2020 m. Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

(4000 Eur), 

projektų lėšos. 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

3.2. Atviros jaunimo erdvės 

„Tavo erdvė“ veiklų sklaidos 

efektyvinimas siekiant pritraukti 

daugiau lankytojų. 

Informaciją apie erdvėse 

organizuojamas veiklas viešinama 

suaugusiųjų ir jaunimo mokymo 

skyriaus internetinėje svetainėje. 

Parengti „Tavo erdvė“ veiklas pristatantys 

reklaminiai leidiniai, apie veiklas nuolat pateikiama 

informacija rajoninėje spaudoje.  

2017–2020 m. Žmogiškieji 

ištekliai. 

Projektų lėšos.  

Tikslas 2. Didinti specialiųjų ugdymosi poreikių asmenų (iki 21 metų) ugdymosi veiksmingumą, teikti reikalingą informacinę ir konsultacinę pagalbą psichologinių, asmenybės ir bendravimo 

problemų turintiems asmenims (vaikams, tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams). 

1. Įvertinti rajono mokinių (vaikų) 

specialiuosius ugdymosi poreikius, 

koordinuoti bei teikti švietimo 

pagalbą rajone. 

 

1.1. Mokinių specialiųjų 

ugdymosi poreikių tyrimas ir 

vertinimas. 

Vyksta nuolat. Mokyklos aktyviau kreipsis dėl mokinių specialiųjų 

ugdymosi poreikių tyrimo ir vertinimo. 

2017–2020 m. Žmogiškieji 

ištekliai. 

Mokinio 

krepšelio lėšos. 1.2. Specialistų, tėvų ir 

pedagogų dalyvavimas 

specialiųjų poreikių vaikų 

išvadų aptarimuose. 

Dalyvauja 20–30 asmenų per 

metus. 

Dalyvaus 70–80 asmenų per metus. 2017–2020 m. 

1.3. Individualus mokinių, tėvų 

ir pedagogų konsultavimas 

pedagoginės psichologinės 

Dažniausiai mokinius 

konsultacijoms nukreipia tėvai 

arba pedagogai. Tėvai dažniau 

Į specialistus savarankiškai kreipsis  

80–120 asmenų (mokinių, tėvų, pedagogų) kuriems 

2017–2020 m. 
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Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Esama padėtis Planuojami rezultatai 
Įgyvendinimo 

laikas 

Finansavimo 

šaltiniai 

pagalbos skyriuje. kreipiasi pagalbos, kai juos 

paskatina specialistai ar kitos 

institucijos. Pedagogai skatinami 

kreiptis pagalbos, tačiau tai daro 

labai retai. 

reikalinga pedagoginė psichologinė pagalbos.   

1.4. Konsultavimas, vertinimas 

ir šviečiamoji veikla vaikams, 

mokiniams, tėvams ir 

pedagogams ugdymo įstaigose. 

Vyksta pagal ugdymo įstaigų 

pateiktą poreikį. 

Konsultacijos vyks pagal psichologų darbo grafiką. 

Bus sukurta mobili pedagoginės psichologinės 

pagalbos grupė, kuri veiklą vykdys pagal suderintą 

ugdymo įstaigų  ir pedagoginės psichologinės 

pagalbos skyriaus veiklos planą. 

2017–2020 m. Žmogiškieji 

ištekliai. 

1.5. Pedagoginės psichologinės 

pagalbos skyriaus specialistų 

pagalba vaikams, nelankantiems 

ugdymo įstaigų. 

Pagalba teikiama pagal rajono 

kompleksinės pagalbos teikimo 

grupės rekomendacijas ar 

kreipiantis tėvams. 

Bus parengta ir skyriaus svetainėje viešinama 

informacija tėvams. Tėvai savo iniciatyva kreipsis 

pagalbos į skyriaus specialistus. 

2017–2020 m. Žmogiškieji 

ištekliai. 

1.6. Bendravimo įgūdžių su 

vaikais tobulinimo mokymai 

tėvų grupėms. 

Parengta mokymų programa. Psichologas ir/ar socialinis pedagogas vykdys 

mokymus pagal patvirtintą tvarkaraštį. 

2017–2020 m. Savivaldybės 

biudžeto arba 

mokymų dalyvių 

lėšos (2500 

Eur). 

1.7. Tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas teikiant 

pedagoginę psichologinę 

pagalbą. 

Vyksta pagal poreikį. Vyks nuolatinis bendradarbiavimas. 2017–2020 m. Žmogiškieji 

ištekliai. 

Tikslas 3. Plėtoti turizmo paslaugų įvairovę, užtikrinti geros kokybės ir nustatytus reikalavimus atitinkančias turizmo paslaugas. 

1. Efektyviai išnaudoti Kretingos 

miesto ir rajono turistinį potencialą, 

skatinti bendradarbiavimą su 

turizmo verslo paslaugų sektoriumi 

Klaipėdos regiono savivaldybėmis 

bei jų biudžetinėmis įstaigomis bei 

formuoti Kretingos rajono kaip 

patrauklios turizmo vietovės įvaizdį. 

1.1. Teikti kelionių 

organizavimo paslaugas po 

Kretingos rajoną  

Kretingos rajono turizmo 

informacija neteikia kelionių 

organizavimo paslaugų 

Organizuojamos ekskursijos po Kretingos miestą ir 

rajoną 

2017–2020 m. Dalyvio 

mokestis 

 

1.2. Naujų turistinių maršrutų 

rengimas ir populiarinimas 

Parengtas žemėlapis ir du 

turistiniai maršrutai 

Parengti 5 skirtingi turistiniai maršrutai ir atnaujintas 

žemėlapis 

2017–2020 m. Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

(10 000 Eur). 

 

1.3. Kretingos miesto ir rajono 

gamtos ir kultūros turizmo 

išteklių sklaida 

Išleisti 5 leidiniai (skrajutės, 

lankstinukai) įvairiomis užsienio 

kalbomis, pagaminti 

reprezentaciniai suvenyrai, 

surengtos 3 fotografijų parodos, 

Išleisti 7 leidiniai, pagaminta 15 skirtingų 

reprezentacinių suvenyrų, surengtos 3 fotografijų 

parodos, informacija papildyta internetiniuose 

puslapiuose www.kretingosturizmas.info 

www.tripadvisor.com  

2017–2020 m. Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

(50 000 Eur). 

 

http://www.kretingosturizmas.info/
http://www.tripadvisor.com/
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Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Esama padėtis Planuojami rezultatai 
Įgyvendinimo 

laikas 

Finansavimo 

šaltiniai 

informacija patalpinta 

internetiniuose puslapiuose 

www.kretingosturizmas.info 

www.tripadvisor.com 

bei socialinio tinklo Facebook 

paskyroje 

bei socialinio tinklo Facebook paskyroje 

1.4. Įrengti informacinį stendą, 

terminalą prie Kretingos rajono 

turizmo informacijos 

Šiuo metu prie įstaigos yra 

įrengtas informacinis stendas. Yra 

informacinio terminalo poreikis. 

 

Įrengtas informacinis terminalas 2017–2020 m. Savivaldybės 

biudžeto (5000 

Eur), projektų 

lėšos. 

1.5. Kretingos turizmo įvaizdžio 

kūrimas ir įtvirtinimas rinkoje 

Kretingos rajono turistinio prekės 

ženklo nėra, naudojamas 

Kretingos miesto herbas 

Sukurtas turistinis prekės ženklas  2017–2020 m. Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

(1000 Eur),  

projektai. 

1.6. Rengti susitikimus su 

turizmo verslo atstovais 

Mažai bendradarbiaujama su 

turizmo verslo atstovais 

Sukaupta informacija apie turizmo verslo paslaugas 2017–2020 m. Savivaldybės 

biudžeto (2000 

Eur), verslo 

lėšos. 

1.7. Dalyvavimas tarptautinėse 

ir regioninėse turizmo mugėse, 

parodose 

Mažas dalyvavimas turizmo 

mugėse, parodose 

Didinti dalyvavimą tarptautinėse ir regioninėse 

turizmo mugėse, parodose 

2017–2020 m. Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

(5000 Eur). 

1.8. Dalyvavimas projektinėje 

veikloje, siekiant pritraukti lėšų 

Kretingos rajono įvaizdžio 

gerinimui. 

Šiuo metu dalyvaujama projekte 

„Atrask save“ (1 dalyvis), pateikta 

paraiška kultūros rėmimo fondo 

lėšomis finansuojamai programai 

„Humanitarinės literatūros 

leidyba“ 

Didinti dalyvavimą projektinėje veikloje, siekiant 

pritraukti lėšų Kretingos rajono įvaizdžio gerinimui. 

Numatomi 2 projekto „Atrask save“ dalyviai. 

2017–2020 m. Projektų 

partnerių lėšos. 

1.9. Aktyvus dalyvavimas Žydų 

kultūros paveldo kelio 

asociacijos vykdomose veiklose 

Šiuo metu Kretingos rajono 

savivaldybė planuoja įstoti į Žydų 

kultūros paveldo kelio asociaciją 

Išsaugoti ir aktualizuoti žydų kultūros paveldą, esantį 

Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje, sukuriant 

Žydų kultūros paveldo kelio maršrutus tiek vietos, 

tiek nacionaliniu lygmeniu 

Skatinti vietos gyventojų domėjimąsi žydų kultūra, 

tradicijomis ir paveldu, didinti su žydų istorija 

susijusių objektų lankomumą ir  žinomumą 

2017-2020 m. Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

(5000 Eur). 

1.10. Bendradarbiavimas su 

Klaipėdos regiono 

savivaldybėmis 

Dalyvavimas Klaipėdos regionų 

savivaldybių rengiamuose 

renginiuose, prisistatymas kaip 

Aktyviai bendradarbiauti su Klaipėdos regionu 

rengiant ir vykdant bendrus renginius ir projektus, 

dalyvaujant turizmo parodose, leidžiant bendrus 

2017-2020 m. Savivaldybės, 

projekto, 

Klaipėdos 

http://www.kretingosturizmas.info/
http://www.tripadvisor.com/
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Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Esama padėtis Planuojami rezultatai 
Įgyvendinimo 

laikas 

Finansavimo 

šaltiniai 

vieningas regionas turizmo 

parodose,  kuriose pristatomi 

Kretingos rajono turistiniai 

ištekliai 

leidinius regiono turizmo 

asociacijos 

lėšos. 

1.11. Kretingos rajono turistinių 

objektų pristatymas Lietuvos 

turizmo atstovams  

Bendradarbiaujant su Skuodo 

rajono savivaldybe surengtas 

informacinis pažintis turas 

„Kretingos ir Skuodo kraštas – 

įkvėpti gamtos“ Lietuvos turizmo 

centrų darbuotojams 

Surengti 1 informacinį pažintinį turą Lietuvos gidams 2017-2020  m. Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

(500 Eur), 

dalyvio 

mokestis. 



32 

 

11. STRATEGINIO PLANO STEBĖSENOS SISTEMA 

Strateginio plano stebėsena atliekama viso proceso metu ir visais lygiais. Centro direktorius, direktoriaus pavaduotoja neformaliajam 

švietimui, skyrių vedėjai stebi ir įvertina, kaip įgyvendinami strateginiai tikslai, uždaviniai, ar numatytos priemonės yra efektyvios ir, atsižvelgdami į 

stebėsenos rezultatus, patikslina strateginį veiklos planą.  

Centro direktoriaus įsakymu sudaryta strateginio planavimo grupė du kartus per metus (birželio ir gruodžio mėn.) koreguoja Centro strateginį 

planą ir teikia jį stebėsenos grupei pritarti. Stebėsenos grupė kiekvienais metais pristato Centro bendruomenei ataskaitą apie strateginio plano 

vykdymą. Stebėsenos grupė analizuoja duomenis ir fiksuoja juos sudarytoje lentelėje.   

 

 Pasiektas rezultatas Planuoti finansiniai 

ištekliai 

Planuota 

įgyvendinti (data) 

Įgyvendinta 

(data) 

Planuotas 

rezultatas 

Per tarpinį 

matavimą 

2017 m. 

Per tarpinį 

matavimą 

2018 m. 

Per tarpinį 

matavimą 

2019 m. 

Per tarpinį 

matavimą 

2020 m. 

   

Uždavinys 1         

Uždavinys 2         

Uždavinys 3         

Uždavinys 4         

Uždavinys 5         

___________________________ 

 


