
ŠVIETIMO IR KULTŪROS SKYRIAUS ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ VEIKLOS 

SRITYS, KURUOJAMOS ĮSTAIGOS IR VYKDOMOS PROGRAMOS 

 

Vardas, 

pavardė 

Kuruojama įstaiga Kuruojamas 

dalykas 

Kuruojama sritis 

Jovita 

Jankauskienė, 

vedėjo 

pavaduotoja 

 Dorinis ugdymas 

 

 

Švietimo stebėsena ir būklės analizė; 

strateginiai švietimo srities planai, jų 

įgyvendinimo ataskaitos;  

priemonės ir planai susiję su ugdymo 

aplinka;  

nacionalinio mokinių pasiekimų 

patikrinimo (NMPP) ir pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimo (PUPP) 

organizavimas,  

brandos egzaminai ir įskaitos (VBE, MBE), 

brandos egzaminų sistema „KELTAS“. 

STEAM projektai. 

 

Vida 

Kubaitienė, 

vyriausioji 

specialistė 

1. JSMC; 

2. Žemaičių. Naumiesčio 

gimnazija; 

3. Vainuto gimnazija; 

4. Pirmoji gimnazija; 

5. Pamario progimnazija; 

6. ŠPT 

 

 

Matematika, 

fizika, chemija, 

biologija, istorija, 

pilietinis ir 

tautinis ugdymas. 

 

 

Vidurinio ugdymo programos;  

suaugusių formaliojo ir neformaliojo 

švietimo programos; 

švietimo įstaigų veiklos kokybės išorės 

vertinimas ir vidaus įsivertinimas;  

BUM veiklos tobulinimo planavimas;  

neformaliojo vaikų švietimo programos 

(NVŠ) administravimas ir koordinavimas;  

vaikų vasaros poilsis;  

Kokybės krepšelio projektas;  

rajono švietimo įstaigų pedagogų atestacija 

ir kvalifikacija, atestacinių programų 

sudarymas. 

Gabrielė 

Rakašytė, 

vyriausioji 

specialistė 

1. Juknaičių pagrindinė 

mokykla; 

2. Usėnų pagrindinė 

mokykla; 

3. Martyno Jankaus 

pagrindinė mokykla; 

4. Žibų pradinė mokykla; 

5. Šilutės meno mokykla 

6. Žemaičių Naumiesčio 

mokykla-darželis. 

Pradinio ugdymo 

dalykai,  

etnokultūra,  

muzika, 

choreografija, 

dailė,  

kalbos (lietuvių, 

anglų, vokiečių, 

prancūzų,  rusų) 

Pradinio ugdymo programos;  

edukacinės, kultūrinės programos ir 

renginiai; 

neformalaus ugdymo programos 

mokyklose; 

mokinių savivaldos institucijos; 

vaiko gerovės komisijų (VGK) veikla; 

socialinė ir socialinė pedagoginė pagalba; 

socializacijos ir prevencinės programos; 

socialiniai pedagogai; 

švietimo pagalbos specialistai (išskyrus 

psichologai) 

Jurgita 

Vingienė, 

vyriausioji 

specialistė 

Lopšeliai-darželiai:  

1. „Gintarėlis“,  

2. „Ąžuoliukas“,  

3. „Raudonkepuraitė“,  

4. „Žibutė“, 

5. „Pušelė“,  

6. „Žvaigždutė“,  

7. Švėkšnos; 

8. Traksėdžių Šilojų 

mokykla. 

 

Ugdymas 

karjerai, 

ekonomika ir 

verslumas,  

psichologija 

 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio, ir 

specialiojo ugdymo programos; 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos 

išorės vertinimas ir vidaus įsivertinimas;  

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų priėmimas į įstaigas, grupių 

komplektavimas, priėmimo ir apskaitos 

informacinė sistema;  

Verslumo ugdymas, profesinis 

orientavimas (ugdymas karjerai) 

specialusis ugdymas, specialioji, specialioji 

pedagoginė ir psichologinė pagalba; 

psichologai 

 



Inga 

Žalgevičienė, 

vyriausioji 

specialistė 

1. Vydūno gimnazija 

2. Švėkšnos „Saulės“ 

gimnazija 

3. Saugų J. Mikšo 

pagrindinė mokykla 

4. Vilkyčių pagrindinė 

mokykla 

5. Kintų pagrindinė 

mokykla 

6. Šilutės sporto mokykla 

Geografija,  

IT, technologijos, 

fizinis ugdymas, 

sveikos 

gyvensenos 

programos 

Pagrindinio ugdymo programos; 

mokinių pavėžėjimas;  

viešieji pirkimai; 

mokinių (MR), NŠPR registrai, ŠVIS, 

ŠMIR, e-Mokykla sistemų 

administravimas; 

išsilavinimo pažymėjimų blankų išdavimas 

ir apskaita;  

mokyklinės dokumentacijos paskirstymas; 

mokinių priėmimas į mokyklas; 

EdTech projektas 

Savivaldybės internetinės svetainės skilties 

„Švietimas“ administravimas. 

 

Edita 

Serovienė, 

vyriausioji 

specialistė 

– – Mero potvarkių rengimas veiklos ir 

personalo klausimais; 

biudžetinių įstaigų vadovų viešųjų 

konkursų organizavimas; 

savivaldybės biudžetinių įstaigų 

konsultavimas teisiniais klausimais; 

švietimo įstaigose įvykusių nelaimingų 

atsitikimų fiksavimo dokumentų 

vertinimas;  

Pedagogų, registras, ŠMIR, ŠVIS, AIKOS 

NEMIS sistemų administravimas;  

sekretoriavimas savivaldybės tarybos 

Etikos komisijoje;  

skyriaus darbo laiko apskaita; 

rajono švietimo įstaigų atestacinių komisijų 

sudarymas. 
 

 

 __________________________________ 


