
  PATVIRTINTA 

Šilutės rajono savivaldybės  

Administracijos direktoriaus 

                      2017 m. sausio  24 d. įsakymu Nr. A1-80   

 

KOMPLEKSINĖS PAGALBOS ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS  ŠEIMOMS, AUGINANČIOMS VAIKUS NUO GIMIMO IKI 18 M.  

(TURINTIEMS DIDELIŲ IR LABAI DIDELIŲ UGDYMOSI POREIKIŲ –IKI  21 M),  

PASLAUGŲ PLĖTROS PLANAS 2017 – 2019  METAMS 

 

 

Uždaviniai 

 

Priemonės pavadinimas 

 

Atsakingas už 

priemonės 

vykdymą 

 

Įvykdymo 

terminas 

Lėšų poreikis metams       

 Savivaldybės biudžeto lėšos 

Eurais  

Laukiamas  rezultatas 

2017 2018 2019  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1. Tikslas – plėtoti ir užtikrinti kompleksiškai teikiamos pagalbos prieinamumą ir kokybę vaikams nuo gimimo iki 18 m.(turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių iki 21metų) ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) 

 

1.1. Stiprinti 

kompleksinės 

pagalbos teikimą ir 

jos prieinamumą 

šeimai ir jų 

vaikams  

 

 

 

1.1.1. Atlikti  kompleksiškai teikiamų 

paslaugų poreikio ir paslaugų prieinamumo 

analizę rajone, numatyti priemones plėtrai. 

Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koordinatorius, 

tarpinstitucinė 

komanda 

2017-2018 - - - Įvertinta situacija, parengtas 

priemonių planas  

 

1.1.2. Gavus tėvų prašymą arba 

rekomendavus Vaiko teisių apsaugos ar  

švietimo skyriui, sveikatos priežiūros ir 

kitoms institucijoms, parengti Pagalbos 

veiksmų  planą ir organizuoti kompleksinės 

pagalbos paslaugų teikimą. 

Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koordinatorius, 

Vaiko gerovės 

komisija 

Pagal 

sudarytą 

vaiko 

gerovės 

komisijos 

planą 

- 

 

- 

 

- 

 

Organizuotas paslaugų 

teikimas, esant  būtinumai 

paskirtas privalomas 

ikimokyklinis ugdymas, 

minimali ar vidutinė priežiūra. 

1.1.3. Kasmet įvertinti situaciją ir, esant 

būtinumui, steigti papildomas 

priešmokyklinio ar ikimokyklinio ugdymo 

grupes švietimo įstaigose. 

Švietimo skyrius 

 

 

 

2017-2019 45,0 52,0 52,0 Pagerės ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

prieinamumas kaimo 

vietovėse. 

1.1.4. Spręsti socialinės rizikos šeimose 

augančių ikimokyklinio amžiaus vaikų, 

kuriems paskirtas privalomas ikimokyklinis 

ugdymas, pavėžėjimą. 

Švietimo, 

Socialinės paramos, 

Vaiko teisių 

apsaugos skyriai 

2017-2018 0,4 0,2 - Organizuojamas vaikų, 

gyvenančių didesniu nei 3 km. 

pavėžėjimas. Įsigytos kėdutės 



1.1.5.Spręsti klausimą dėl mokesčio 

panaikinimo už ugdymo įstaigos teikiamas 

paslaugas socialinės rizikos šeimoms, 

auginančioms ikimokyklinio amžiaus  

Vaikus, kai paskirtas privalomas 

ikimokyklinis ugdymas. 

Švietimo skyrius 2017 - - - Socialinės rizikos šeimoms 

teikiamos nemokamos 

paslaugos 

1.1.6. Teikti mobilios komandos paslaugas  

seniūnijų bendruomenių nariams: 

- - Kompleksinės pagalbos privalumai, 

- Vaiko psichinė raida ikimokykliniame 

amžiuje, 

- Ankstyvieji vaikų raidos sutrikimų 

požymiai ir pagalbos galimybės, 

- Vaikų , turinčių elgesio ir emocijų 

sutrikimus, ugdymas 

Tarpinstitucinio  

bendradarbiavimo 

komanda 

Pagal  

poreikį 
- - - Gerės tarpinstitucinis       

bendradarbiavimas, didės 

kompleksinės pagalbos  

prieinamumas socialinės 

rizikos šeimų vaikams ir  

vaikams, turintiems raidos, 

emocijų ir elgesio sutrikimų 

1.2. Kaupti ir 

analizuoti 

informaciją apie 

vaikus, kuriems 

reikalinga 

kompleksinė 

pagalba.  

1.2.1. Rinkti informaciją apie Šilutės 

rajono seniūnijose neugdomus vaikus pagal 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 

programas (pagal pateiktą lentelę). 

Švietimo skyrius, 

Socialinės paramos 

skyrius, Seniūnijų 

seniūnai, socialinis 

darbuotojas 

Kasmet iki 

rugsėjo 5 d. 

- - - Duomenų bazė bus panaudota 

įvertinant  kompleksinės 

pagalbos poreikį bei plėtrą 

rajono  seniūnijose 

 

1.2.2. Rinkti informaciją apie specialiųjų 

ugdymosi poreikių vaikus, tarp jų – vaikus 

su emocijų ir elgesio sutrikimais 

Švietimo skyrius,  

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

Pagal 

poreikį 

   Duomenys bus panaudoti 

įvertinant  kompleksinės 

pagalbos poreikį  

1.2.2. Vesti rajono socialinės rizikos šeimų, 

auginančių vaikus, apskaitą. 

Vaiko teisių 

apsaugos skyrius 

Nuolat - - - Didės kompleksinės pagalbos  

prieinamumas socialinės 

rizikos šeimų vaikams   

1.3. Teikti 

informaciją 

visuomenei, 

kitiems 

suinteresuotiems 

asmenims apie 

kompleksinės 

pagalbos galimybes  

1.3.1. Organizuoti apskrito stalo diskusijas 

seniūnijose dėl teisės aktų, 

reglamentuojančių socialinių paslaugų 

organizavimą ir teikimą, veiksmingo 

įgyvendinimo. 

Socialinės paramos, 

Švietimo, 

Vaiko teisių 

apsaugos skyriai 

 

Kartą per 

pusmetį  

 

 

 

- - - Formuojama pozityvi rajono 

bendruomenės nuomonė 

vykdomai socialinei politikai 

rajone 

1.3.2. Organizuoti pasitarimus įstaigų 

vadovams, seniūnams, socialiniams 

darbuotojams  dėl problemų, kylančių 

administruojant bei teikiant socialines 

 paslaugas socialinės rizikos šeimoms  

Socialinės paramos, 

Švietimo, 

Vaiko teisių 

apsaugos skyriai 

Kartą per 

pusmetį 

- - - Teikiama metodinė, dalykinė 

pagalba apie kompleksinę 

pagalbą 



1.3.3. Informuoti visuomenę apie 

galimybes gauti kompleksiškai teikiamą 

pagalbą vaikui ir jo tėvams Šilutės r. 

savivaldybės internetinėje svetainėje 

www.silute.lt ; Švietimo pagalbos tarnybos 

internetinėje svetainėje www.silutespsc.lt 

Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koordinatorius, 

Švietimo pagalbos 

tarnyba  

Nuolat  

 

 

 

- - - Visuomenė informuota apie 

kompleksiškai teikiamų 

paslaugų šeimoms ir vaikams 

galimybes 

1.3.4. Mokomosios švietėjiškos medžiagos  

apie autizmo spektro, emocijų ir elgesio 

sutrikimus turinčius vaikus ir jų prevenciją 

platinimas tėvams, mokytojams, seniūnijų 

darbuotojams. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

Pagal 

poreikį 

- - - Vykdoma prevencinė 

švietėjiška veikla 

 

 

2. Tikslas - stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti veiksmingą kompleksinę pagalbą vaikams ir jų tėvams, koordinuoti pagalbos specialistų  

kvalifikacijos tobulinimą. 

 

2.1. Gerinti 

kompleksinės 

pagalbos kokybę 

mokiniams, 

turintiems raidos,  

emocijų ir elgesio 

sutrikimų. 

       

2.1.2. Organizuoti pirminį ar pakartotinį 

kompleksinį mokinio gebėjimų, turinčių 

mokymosi sunkumų, raidos sutrikimų, 

vertinimą. 

 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

Pagal 

poreikį 

- - - Kokybiškas mokinio (vaiko) 

galių, sunkumų, raidos 

ypatumų, asmenybės  ir 

ugdymosi problemų  ir 

pagalbos numatymas 

2.1.3. Vykdyti individualias specialiojo 

pedagogo, psichologo  konsultacijas 

mokiniams, mokytojams, tėvams 

(globėjams, rūpintojams) 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

Pagal tėvų 

prašymą 

- - - Laiku teikiama socialinio 

pedagogo ir psichologo 

pagalba vaikui ir jo šeimai 

2. 2. Plėtoti 

koordinuojančių ir 

kompleksinę 

pagalbą  teikiančių 

specialistų 

kompetencijas 

2.2.1. Organizuoti tarpinstitucinio  

bendradarbiavimo komandos išvykas –

susitikimus dėl pagalbos teikimo vaikams 

galimybių: 

- su Švėkšnos specialiojo ugdymo švietimo 

pagalbos ir konsultacijos skyriaus 

specialistais; 

- su kito rajono tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo komanda 

Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

komanda 

2017-2019 - - - Gerės koordinuojančių ir 

kompleksinę pagalbą  

teikiančių specialistų 

kompetencijos 

2.2.2.Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo 

mokymai pedagogams:  

- specialiosios pedagogikos ir  

psichologijos kursai;   

Švietimo pagalbos  

tarnyba 

Pagal 

poreikį 

- - - Formuojamas pozityvus 

pedagogų požiūris į įtraukų 

ugdymą, mokinių ugdymosi 

poreikių įvairovę 

http://www.silutespsc.lt/


- pagalba vaikui, turinčiam autizmo 

spektrą; 

- pagalba  vaikui, turinčiam emocijų ir 

elgesio sutrikimus; 

2.2.3. Organizuoti metodines dienas rajono 

ugdymo įstaigose (sudarytas pedagoginių - 

psichologinių paskaitų paketas, skirtas 
mokytojams).   

Švietimo pagalbos  

tarnyba 

Pagal 

poreikį 

- - - Gerės Tarnybos ir ugdymo 

įstaigų bendravimas ir 

bendradarbiavimas 

2.2.4. Savipagalbos grupių  

ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo 

pedagogams (situacijų ir atvejų analizės) 

organizavimas. 

Švietimo pagalbos  

tarnyba 

Pagal 

sudarytą 

grafiką. 

- - - Gerės pedagogų kompetencija 

vaiko pažinimo, ugdymo 

klausimais 

2.2.5. Dalijimasis aktualia informacija, 

patirtimi rajono specialiųjų pedagogų, 

logopedų, socialinių pedagogų ir 

psichologų metodiniuose pasitarimuose 

Švietimo pagalbos  

tarnyba 

Pagal 

poreikį 

- - - Gerosios patirties sklaida  

      

3. Tikslas – tobulinti ir plėtoti kompleksiškai teikiamą pagalbą šeimai, padėti tėvams (globėjams, rūpintojams) stiprinti tėvystės ir socialinius įgūdžius 

 

3.1. Organizuoti 

tėvų  švietimą. 

3.1.1. Organizuoti mokymai tėvams: 

- bendravimo su vaikais tobulinimo kursai; 

- tėvystės įgūdžių ugdymo; 

- mokykla tėvams ir auklėtojams 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

Pagal 

poreikį 

- - - Tėvai išmoks konstruktyviai 

bendrauti su vaikais, kurs 

pagarbius tarpusavio santykius, 

bus vykdoma prevencinė 

veikla 

3.1.2. Parengti ir išleisti informacinius 

lankstinukus šeimoms, kurių vaikai 

nelanko ikimokyklinės įstaigos 

Lopšelis-darželis 

,,Žvaigždutė“ 

2017 0,1 - -  

3.1.3. Organizuoti pokalbius – diskusijas  

seniūnijose su šeimomis, kurių vaikai 

nelanko ikimokyklinio ugdymo įstaigos, 

apie asmens higienos įgūdžių, sveikos 

gyvensenos ugdymo ir kt. klausimais 

Visuomenės 

sveikatos biuras 

 

 

 

2017-2019 

 

 

 

 

0,4 0,5 0,5 



3.1.4. Organizuoti susitikimus-diskusijas 

tėvams seniūnijose: 

 - tėvų atsakomybė už vaiko teisių 

pažeidimus 

 - policijos bičiulio patarimai vaikams- apie 

saugumą namuose, kieme, bendraujant su 

nepažįstamais asmenimis ir kt., filmų 

žiūrėjimas ir aptarimas); 

- susitikimus su vaikų draugu - Amsiu 

Tauragės AVPK 

Šilutės rajono 

policijos 

komisariatas 

 

 

2017-2019 

 

- - - Tėvai supažindinami su vaiko 

teisėmis ir pareigomis, 

mokomasi atsakomybės 

3.2. Stiprinti vaikų 

socializaciją ir jų 

integraciją į 

bendruomenę, 

bendradarbiaujant 

su švietimo ir 

socialinėmis 

įstaigomis 

3.2.1. Švietimo įstaigos organizuoja 

edukacinius ir kultūrinius renginius, į 

kuriuos įtraukia ir ugdymo įstaigų 

nelankančius vaikus: 

 

 

 

 

2017-2019 - 

 

- 

 

- 

 

Sudaryta galimybė  tėvams ir 

vaikams susipažinti su ugdymo 

įstaigų aplinka, darbuotojais, 

dalyvauti organizuojamoje 

veikloje. Vaikai lengviau 

adaptuosis mokykloje, įgis 

bendravimo su bendraamžiais 

patirties. 

Bus sudaryta galimybė ugdyme 

dalyvauti vaikams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

Tarptautinė tolerancijos diena „Būkime 

draugais“; Sveikatingumo savaitė „Aukime 

sveiki“ 

Lopšelis-darželis 

,,Žibutė“ 

Atvirų durų diena „Tiesiu draugystės ranką 

vaikams, nelankantiems darželio“ 

Švėkšnos lopšelis-

darželis 

Gerumo savaitė „Susipažinkime ir 

draugaukime“ 

Lopšelis-darželis 

,,Raudonkepuraitė“ 

Menų savaitė Juknaičių seniūnijos vaikams 

„Būk mano draugas“ 

Juknaičių 

pagrindinė 

mokykla 

Draugystės savaitės renginiai, skirti  

tarptautinei neįgaliųjų žmonių dienai 

paminėti  

Lopšelis-darželis 

,,Ąžuoliukas“ 

Šeimų mokyklėlės veikla; 

Vasara be rūpesčių 

Lopšelis-darželis 

,,Žvaigždutė“ 

Vasaros stovyklėlė įstaigos nelankantiems 

vaikams „Po birželio dangum“ 

Saugų vaikų 

darželis 

 

 0,2 

 

0,2 

 

0,2 

 

Dvi savaites organizuotas 

vaikų užimtumas vasaros 

laikotarpiu 

3.3. Sveikos ir 

palankios aplinkos 

sudarymas 

3.3.1. Vykdyti vaikų tuberkulino mėginių 

atlikimo stebėseną.  

Savivaldybės 

gydytojas, 

visuomenės 

sveikatos centras 

2017-2019 - - - Užtikrinamas  TBC valdymas. 

Informuotos atsakingos rajono 

institucijos bei asmenys apie 

esamą situaciją. 

3.3.2. Vykdyti ankstyvąją diagnostiką ir 

teikti įvairių specialistų kompleksinę 

pagalbą (gydytojos, socialinės darbuotojos, 

Vaikų sutrikimų 

ankstyvosios 

reabilitacijos 

Nuolat - - - Gerės vaikų sveikatos būklė, 

bendravimo įgūdžiai 

 



psichologės, logopedės, kineziterapeutės, 

masažuotojos, slaugytojos ir kt.). 

tarnyba 

 

4. Tikslas - užtikrinti savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų gerovę, bendradarbiaujant su vaiko gerovės srityje dirbančiomis institucijomis 

 

4.1. Vaiko 

minimalios ir 

vidutinės priežiūros 

priemonių 

įgyvendinimas ir 

stebėsenos 

vykdymas 

4.1.1. Teikti informaciją visuomenei, 

tėvams ir kitiems suinteresuotiems 

asmenims apie vaiko minimalios ir 

vidutinės priežiūros priemonių ir 

auklėjamojo poveikio priemonių 

įgyvendinimą, Vaiko gerovės komisijos 

veiklą. 

Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koordinatorius, 

tarpinstitucinė 

komanda, Vaiko 

gerovės komisija 

Nuolat 

 

- - - Analizuojami poreikiai, 

aptariamas vykdomų veiklų 

tikslingumas, supažindinama 

tarpinstitucinė komanda 

4.1.2. Analizuoti teikiamos pagalbos 

veiksmingumą, vykdyti stebėsena, rengti 

ataskaitas 

Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koordinatorius, 

tarpinstitucinė 

komanda, Vaiko 

gerovės komisija 

Nuolat - - - Išanalizuotas teikiamos 

pagalbos veiksmingumas, 

nuolat vykdoma stebėsena, 

laiku parengiamos ataskaitos 

Iš viso lėšų    46,5 53,3 53,1  

 

 


