
Švietimo ir kultūros skyriaus valstybės tarnautojų 2022 m. pagrindinės veiklos užduotys 

 

Dainora Butvydienė, Skyriaus vedėja 
1. Parengti bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2022-2026 m. m. bendrąjį planą  ir 

pateikti tvirtinti Savivaldybės tarybai. 
2. Inicijuoti pareigybių etatų skaičiaus peržiūrėjimą pagal poreikį ir paruošti tarybos sprendimą 

dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo. 
3. Parengti rekomendacijas ir pateikti merui dėl švietimo įstaigų vadovų 2021 m. veiklos 

vertinimo ir 2022 m. metinių veiklos užduočių. 
 
 
Jovita Jankauskienė, Skyriaus vedėjo pavaduotoja 
1. Parengti Šilutės rajono savivaldybės švietimo pažangos ataskaitą. 
2. Organizuoti brandos egzaminų (BE) sesijos, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo 

(PUPP), 4, 6, 8 klasių elektroninio nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo (e-NMPP) vykdymą 
ir priežiūrą rajone. 

3. Koordinuoti lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų olimpiadų vykdymą rajone. 
 

Rūtenis Jankauskas, vyriausiasis specialistas 

1. Organizuoti mokyklų edukacinių erdvių konkursą. 
2. Parengti tarybos sprendimo projektą dėl Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo. 
3. Patalpinti NVŠ teikėjų sutartis su mokinių tėvais ir su savivaldybe į „emokykla.lt“, 

vykdyti  NVŠ teikėjų veiklos stebėseną, teikti informaciją apie NVŠ programas lankančių vaikų 
skaičių. 

 
 
Vida Kubaitienė, vyriausioji specialistė 

1. Vykdyti stebėseną, rinkti duomenis, konsultuoti bei teikti dalykinę pagalbą rajono švietimo 
įstaigoms dėl atnaujintų bendrųjų programų diegimo. 

2. Atlikti analizę Neformaliojo vaikų švietimo programų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, 
įgyvendinimą rajone ir išvadas pristatyti rajono švietimo įstaigų vadovams. 

3. Koordinuoti iš Europos sąjungos struktūrinių fondo lėšų finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-
ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ įgyvendinimą 9 rajono švietimo įstaigose. 

 

 

Violeta Riaukienė, vyriausioji specialistė 

1. Parengti įtraukaus ugdymo plėtros Šilutės rajono savivaldybėje 2022-2024 m. veiksmų planą, 
numatant priemones, padedančias gerinti vaikų įtraukti savivaldybės įstaigose, dirbančiose su 
mokyklinio amžiaus vaikais. (I-IV ketvirčiai) 

2. Organizuoti ir koordinuoti Lietuvos vaikų ir moksleivių TV „Dainų dainelė“, rajono pradinių 
klasių mokinių ,,Šviesoforas“ konkursus ir rajoninės Etninės kultūros olimpiados I etapą, apdovanoti 
ir viešinti informaciją apie konkurso nugalėtojus. (I-IV ketvirčiai) 

3. Vykdyti socialinio-emocinio ugdymo ir kitų prevencinių programų igyvendinimo stebėseną 
švietimo įstaigose, nusimatyti priemonių planą, padedantį gerinti vaikų įtrauktį ir ugdantį socialines 
kompetencijas pradiniame ugdyme. Suteikti dalykinę, metodinę ir konsultacinę pagalbą 
prevenciniam darbui organizuoti. 



 

      Edita Serovienė, vyriausioji specialistė 
1. Peržiūrėti Šilutės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų pareigybių aprašymus,  

parengti pareigybių aprašymų projektus pagal galiojančius teisės aktus ir teikti Šilutės rajono 
savivaldybės merui tvirtinti. 

2. Sutikrinti pagal galiojančius teisės aktus Šilutės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų 
vadovų pastoviosios dalies koeficientus ir parengti mero potvarkio projektą pagal nuo 2022 -01-01 
pasikeitusį LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių 
atlygio už darbą įstatymą. Taip pat parengti sprendimą ir pateikti Šilutės rajono savivaldybės tarybai  
dėl  Šilutės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos pakeitimo. 

3. Išanalizuoti trijų Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių 
aprašymus, sutikrinti jų atitiktį pagal galiojančius teisės aktus. Pateikti analizę, išvadas ir 
rekomendacijas. 
 

       Jurgita Vingienė, vyriausioji specialistė 

1. Vykdyti ikimokyklinio ugdymo poreikio nustatymą vaikams patiriantiems socialinę atskirtį. 

2. Koordinuoti tinkamą ikimokyklinio ir privalomo priešmokyklinio amžiaus vaikų srautų 
pasiskirstymą pagal grupes savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose. 

3. Parengti įtraukaus ugdymo Šilutės rajono savivaldybėje 2022-2024 m. veiksmų plano projektą, 
numatant priemones, padedančias gerinti vaikų įtraukį savivaldybės švietimo įstaigose, dirbančiose 
su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais. 

 

_____________________________ 


