
PANEVĖŽIO ŠVIETIMO CENTRO  2022  METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO  

ATASKAITA 

2022 m. Panevėžio švietimo centro (toliau – Centras) vizija – modernus, atviras kaitai 

Centras, padedantis bendruomenėms mokytis, kurti ir  tobulėti, ugdyti technologijoms atvirą ir verslią 

visuomenę. Vizijai įgyvendinti  2021–2023 m. Centro strateginiame  plane  numatyti  trys strateginiai 

tikslai: bendruomenių telkimas, mokymosi visą gyvenimą idėjos įgyvendinimas ir STEAM 

ugdymo(si) stiprinimas.  

Svariausi 2022 m. pasiekimai. Centro padalinio Panevėžio robotikos centro „RoboLabas“  

ugdytiniai sėkmingai dalyvavo konkursuose, varžybose: Vilnius TECH ateities inžinerijos 

projektinių darbų konkurse mokinių sukurtos CNC staklės pripažintos geriausiomis  tematikoje 

„Roboto prototipo kūrimas“, 3 ugdytiniai tapo programos „Lietuvos Maximalistai“ inovacijų srities 

nominantais, Lietuvos dirbtinio intelekto asociacijos organizuotame konkurse „AI AWARDS 2022“ 

Centro padalinys – Panevėžio regioninis STEAM atviros prieigos centras – daugiausiai pasiekusių 

dirbtinio intelekto srityje nominuotas už „Už metų dirbtinio intelekto taikymą“, iniciatyvoje 

„Panevėžys jungiasi“ Panevėžio švietimo centras nominuotas už bendradarbiavimą su UAB 

„Amilina“ – įteikta nominacija „Už bendradarbiavimą ugdant ateities talentus“. 

Centro 20-mečio progai paminėti surengta konferencija „Kuriame pasaulį, kuriame 

gyvename“, tarptautiniame projekte sukurta elektroninė platforma suaugusiųjų mokytojams, surengta 

tarptautinė konferencija „SUPPORT Trainers' Problem Solving Mentalities in Lifelong Learning“.    

Su partneriais parengti ir laimėti tarptautiniai projektai, skirti suaugusiųjų neformaliojo 

švietimo iniciatyvoms įgyvendinti, savanorystei plėtoti: partnerysčių projektas "CULTURAL 

HERITAGE-INSPIRED LIFELONG LEARNING (2021-2-LT01-KA210-ADU-000051260), 

„Towards professionalism“ (2021-2-LT01-KA122-ADU-000041692, KA210-ADU). Sėkmingai 

įgyvendintas tarptautinis strateginės partnerystės projektas „SUPport of Problem-solving mentality 

in lifelOng leaRning for Trainers“ (2019-1-LT01-KA204-060494), nacionaliniai projektai 

„Pasiruošt, dėmesio, VEIKIAM“, „Savanorystė atveria kelius“ ir kt. 2022 m. Centras parengė ir / ar 

vykdė 18 tarptautinių, nacionalinių, lokalinių projektų, kurių vertė  – 265 396 Eur.  

2022 m. didelis dėmesys skirtas Ukrainos piliečiams, pabėgusiems iš karo zonos: 

organizuota susitikimų, lietuvių kalbos mokymų vaikams ir suaugusiesiems, susitikimų su kitų 

institucijų atstovais, būrelių, varžybų vaikams.  

Vykdytas Pramonės 4.0 vystymo Panevėžio regione 2019–2023 m. strategijos rezultatų 

viešinimas: STEAM ugdymo Panevėžio mieste rezultatai pristatyti LR Švietimo mokslo ir sporto 

ministrui ir komandai, LR Ekonomikos ir Inovacijų ministerijos ministrui ir komandai, 

Tūkstantmečio mokyklų programos ekspertų grupei, Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės 

asociacijos nariams. 



 

  

 

Pavadinimas 

Tikslo, uždavinio, priemonės, vertinimo kriterijaus Informacija apie pasiektus 

rezultatus 

Paaiškinimai 

dėl 

nukrypimų  

Pavadinimas 
Mato 

vnt. 

2022 m. 

planuota 

reikšmė, 

rezultatas 

 
2022 m. 

faktinė 

reikšmė, 

rezultatas 

01 Programa. Bendruomenių tinklaveika. 

Tikslas - bendruomenių telkimas. 

Bendri švietėjiški 

renginiai su 

socialiniais 

partneriais 

Vnt.  3 3 Pasiekta   

01 01 Aktyvinti ir plėtoti Panevėžio švietimo 

institucijų bendradarbiavimą ir socialinę 

partnerystę. 

Į veiklas įtrauktų 

naujų bendruomenių 

/ institucijų skaičius  

Vnt.  5 5 Pasiekta  

01 01 01 Neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

teikėjų veiklų koordinavimas. 

Neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo 

koordinacinės grupės 

pasitarimų skaičius 

Vnt. 6 8 Viršyta   

1.1.1.1.  Neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo koordinacinės 

grupės pasitarimų 

organizavimas 

Neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo 

koordinacinės grupės 

pasitarimų skaičius 

Vnt.  6 8 Viršyta  

Surengti 8 Neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo 

koordinacinės grupės 

pasitarimai. 

 

1.1.1.2. Bendrų švietėjiškų 

renginių su socialiniais 

partneriais 

organizavimas 

Renginių skaičius Vnt.  3 3 Pasiekta.  

Surengti renginiai su Panevėžio 

savivaldybės E. Mezginaitės 

biblioteka, VšĮ Panevėžio 

plėtros agentūra, Panevėžio 

savivaldybės sveikatos biuru.  

 



1.1.1.3. Panevėžio suaugusiųjų 

neformaliojo švietimo ir 

tęstinio mokymosi 2022–

2024 m. plano projekto 

rengimas ir suderinimas su 

NSŠ koordinacine grupe 

Parengtas ir 

suderintas plano 

projektas 

Vnt.  1 1 Pasiekta 

Planas  patvirtintas 2022 m. 

balandžio 27 d. Panevėžio 

savivaldybės tarybos sprendimu 

Nr. TSP-202. 

 

01 01 02 Projektų, skirtų Panevėžio 

bendruomenėms, pedagogams, 

rengimas ir įgyvendinimas. 

Parengtų ir pateiktų 

projektų paraiškų 

skaičius 

Vnt. 6 6 Pasiekta  

1.1.2.1. Projektų įgyvendinimas Įgyvendinamų 

projektų skaičius 

Vnt.  6 18 Viršyta 

2022 m. Centras parengė ir / ar 

vykdė 18 tarptautinių, 

nacionalinių, lokalinių projektų, 

kurių vertė  265 396 Eur 

 

1.1.2.2. Projektų paraiškų 

rengimas  

Parengtų paraiškų 

skaičius  

Vnt.  6 6  

01 01 03 Bendruomenių, pavienių asmenų 

konsultavimas projektų rengimo ir 

įgyvendinimo temomis. 

Konsultuotų 

socialinių partnerių 

skaičius 

Vnt.  8 8 Pasiekta  

1.1.3.1. Socialinių partnerių,  

rengiančių projektų 

paraiškas, konsultavimas   

Konsultuotų 

socialinių partnerių 

skaičius 

Vnt. 

 

8 8 Pasiekta   

1.1.3.2. Bendrų projektų su 

socialiniais partneriais  

rengimas  

Parengtų projektų 

paraiškų skaičius 

 

Vnt. 3 3 Pasiekta 

Su partneriais parengti ir laimėti 

tarptautiniai projektai, skirti 

suaugusiųjų neformaliojo 

švietimo iniciatyvoms 

įgyvendinti, savanorystei 

plėtoti: partnerysčių projektas 

"CULTURAL HERITAGE-

INSPIRED LIFELONG 

LEARNING (2021-2-LT01-

KA210-ADU-000051260), 

 



„Towards professionalism“ 

(2021-2-LT01-KA122-ADU-

000041692, KA210-ADU), 

įgyvendintas tarptautinis 

strateginės partnerystės 

projektas „SUPport of Problem-

solving mentality in lifelOng 

leaRning for Trainers“ (2019-1-

LT01-KA204-060494), 

nacionaliniai projektai 

„Pasiruošt, dėmesio, 

VEIKIAM“, „Savanorystė 

atveria kelius“ ir kt. 

01 01 04 Suaugusiųjų švietimo savaitės 

Panevėžyje organizavimas. 
Dalyvių  skaičius 

 

Vnt.  120 121 Pasiekta  

1.1.4.1. Suaugusiųjų švietimo 

savaitės renginių 

organizavimas  

Dalyvių  skaičius 

 

Vnt. 120 121 Pasiekta 

Suaugusiųjų švietimo savaitės 

renginiuose dalyvavo 121 

dalyvis. Veikla bus tęsiama.  

 

1.1.4.2. 

 

Straipsnių EPALE 

portalui 

www.epale.ec.europa.

eu rengimas  

Straipsnių skaičius  Vnt. 2 1 Pasiekta iš dalies 2-as straipsnis 

rengiamas 

2023 m.  

01 01 05 Veiklų viešinimas. Atnaujintas 

internetinis puslapis 

 

Vnt.  1 1 Pasiekta  

1.1.5.1. Centro internetinio puslapio 

www.paneveziosc.lt 

atnaujinimas   

Atnaujintas 

internetinis puslapis 

Vnt. 

 

1 1 Pasiekta 

Sukurtas naujas Centro puslapis.  

 

1.1.5.2. Centro veiklos 

viešinimas  

Straipsnių / žinučių 

skaičius 

Vnt. 

 

50 61 Viršyta   

http://www.epale.ec.europa.e/
http://www.epale.ec.europa.e/
http://www.paneveziosc.lt/


socialiniuose tinkluose 

(FB Panevėžio 

švietimo centras, FB 

RoboLabas, FB 

STEAM Panevėžys, 

FB Panevėžio trečiojo 

amžiaus universitetas)  

Informacija viešinta Panevėžio 

savivaldybės tinklapyje, 

socialiniuose tinkluose ir kt. 

STEAM tematika parengta 61 

straipsnis, reportažas. Nuo 2022 

m. kovo mėn. pradėtas kurti 

tinklalaidžių ciklas 

„Pramuštgalviai“. 

01 02 Skatinti pedagogų ir kitų suaugusiųjų ir / ar 

vaikų iniciatyvas, profesinės, kūrybinės, 

socialinės, visuomeninės, kultūrinės, 

pilietinės, verslumo patirties sklaidą. 

Renginių skaičius Vnt.  43 32 Iš dalies pasiekta.  

01 02 01 Edukacinių parodų, konkursų, 

viktorinų ir pan. organizavimas.  

Renginių skaičius Vnt.  32 32 Pasiekta  

1.2.1.1. Edukacinių  parodų  

organizavimas  

Parodų skaičius  Vnt.  13 10 2022 m. Panevėžio trečiojo 

amžiaus universitete veikė 

kalbų, menų, sveikatos 

fakultetai, kurių veiklose 

nuosekliai dalyvavo 452 

studentai. Įgyvendinant 

„Panevėžio suaugusiųjų 

neformaliojo švietimo ir tęstinio 

mokymosi plano 2022 – 2024 

m.“ uždavinį „Sudaryti 

palankias sąlygas vyresnio 

amžiaus panevėžiečiams 

tenkinti savišvietos, meninius ir 

kultūrinius poreikius“, TAU 

inicijavo ir įgyvendino 402 

renginius. Surengtos parodos 

„Gamtos grožio akimirkos“, 

„Sena–nauja“, „Brangiausias 

Parodų 

surengta 

mažiau dėl 

pademinės 

situacijos. 

Veikla bus 

tęsiama 2023 

m. 

1.2.1.2. Konkursų, viktorinų, 

kūrybinių dirbtuvių ir 

pan. renginių 

organizavimas  

Renginių skaičius  Vnt.  16 16  

1.2.1.3 TAU PF menų fakulteto 

studentų darbų parodų 

organizavimas 

Parodų skaičius Vnt. 7 10  



noras“ ir kt., įvyko renginiai 

„Pagyvenusių žmonių diena“, 

psichologijos paskaitų ciklas, 

gestų kalbos kursai ir kt.  

01 02 02 Programų / renginių, skirtų Panevėžio 

ir Panevėžio krašto istorijai ir kultūrai 

pažinti, rengimas ir įgyvendinimas. 

Renginių skaičius Vnt.  2 2 Pasiekta  

1.2.2.1 Panevėžio miesto 

bendruomenėms skirtų 

renginių Panevėžio ir 

Panevėžio krašto istorijai ir 

kultūrai pažinti 

įgyvendinimas 

Renginių skaičius Vnt. 2 2 Surengta konferencija „Iškilios 

Panevėžio krašto moterys“ , 

susitikimas su istotiku, 

tyrinėtoju, dailininku  

A. Jonušiu.  

 

01 02 03 TAU Panevėžio fakultetų veiklų 

koordinavimas. 

TAU Panevėžio 

fakulteto dalyvių 

skaičiaus pokytis  

Proc.  10 8,75 Pasiekta iš dalies.  Suplanuotas 

padidėjimas 

nepasiektas 

dėl 

pandeminės 

situacijos 

1.2.3.1 Kiekvieno mėnesio TAU PF 

veiklos planų rengimas ir 

viešinimas 

Parengti veiklos 

planai  

 9 9 Pasiekta 

Suaugusiųjų neformaliojo 

švietimo veiklos viešinamos 

Centro, Panevėžio savivaldybės, 

partnerių internetinėse 

svetainėse www.panevezys.lt,   

http://panbiblioteka.lt/lt, 

https://muzikos.panevezys.lm.lt

https://www.smc.panevezys.lm.

lt.   

 

 

1.2.3.2. TAU PF grupių vadovų 

lyderystės mokymai 

Mokymų skaičius  2 3  

 

http://www.panevezys.lt/
http://panbiblioteka.lt/lt
https://muzikos.panevezys.lm.lt/
https://muzikos.panevezys.lm.lt/
https://www.smc.panevezys.lm.lt/
https://www.smc.panevezys.lm.lt/


02 Programa. Mokymasis visą gyvenimą. 

Tikslas – mokymosi visą gyvenimą idėjos 

įgyvendinimas. 

Dalyvių, teigiamai 

įvertinusių renginių 

kokybę, skaičius 

Proc.  80 80 Pasiekta  

02 01 Tenkinti pedagogų, kitų suaugusiųjų ir 

švietimo bendruomenių profesinio 

tobulėjimo ir (ar) savišvietos poreikius, 

padedant įgyti ir (ar) ugdyti bendrąsias ir 

profesines kompetencijas. 

Tęstinių profesinio 

tobulėjimo 

programų, 

atliepiančių ŠMSM 

įsakymu patvirtintus 

prioritetus, skaičius 

Vnt.  76 76 Pasiekta  

02 01 01 Kvalifikacijos tobulinimo renginių 

poreikio tyrimas. 

Tyrime dalyvavusių 

pedagogų ir mokyklų 

bendruomenių 

procentinė išraiška 

Proc. 90 90 Pasiekta  

2.1.1.1 Mokyklų bendruomenių 

mokymosi poreikių 

analizavimas ir 

apibendrinimas  

Mokyklų 

bendruomenių 

mokymosi poreikių 

analizių procentinė 

išraiška  

Proc.  90 90 Pasiekta 

Išanalizuoti poreikiai, parengtos  

bendruomenių lūkesčius 

atliepiančios profesinio 

tobulėjimo programos  

 

2.1.1.2 Suaugusiųjų 

mokymosi poreikių 

tyrimas ir 

apibendrinimas  

Atliktas tyrimas ir 

apibendrinimas  

Vnt.  1 1 Pasiekta  

2.1.1.3. Tęstinių renginių grįžtamojo 

ryšio analizė  

Analizuotų renginių 

procentinė išraiška 

Proc.  30  30 Pasiekta 

Siekiant užtikrinti renginių 

kokybę, e. platformoje 

www.semiplius.lt analizuojama 

renginių kokybė. Anketinių 

apklausų duomenimis 98,94 

proc. apklausoje dalyvavusių 

respondentų renginių kokybę 

įvertino „gerai“ arba „labai 

gerai“.  

 

2.1.1.4. Trumpalaikių renginių  

grįžtamojo ryšio analizė 

 

Analizuotų renginių 

procentinė išraiška 

Proc.  30  30  

02 01 02 Kvalifikacijos tobulinimo prioriteto 

„Patirtinis mokymas(is)“ 

įgyvendinimas. 

Parengtų ir 

įgyvendintų 

programų procentinė 

išraiška 

Proc. 15 15 Pasiekta  

http://www.semiplius.lt/


2.1.2.1. Tęstinių programų  STEAM 

ugdymo, patirtinio 

mokymosi  tematika  

rengimas ir įgyvendinimas  

Parengtų ir 

įgyvendintų 

programų procentinė 

išraiška   

Proc.  15 15 Pasiekta 

Panevėžio miesto pedagogų 

profesinio tobulinimo prioritetas 

„Patirtinis mokymas(is)“: 

patirtinio mokymosi tematikai 

skirta apie 15 proc. pedagogams 

skirtų profesinio tobulėjimo 

renginių. Surengta patirtinio 

mokymosi konferencija 

„Pamokos matuojasi Panevėžį“ ir 

aukcionas, verslo įmonių 

suformuluotų iššūkių 

pristatymas. Bendradarbiaujant 

su mokytojais, plėtojamas 

STEAM pamokų bankas.   

 

2.1.2.2. Renginių STEAM 

ugdymo, patirtinio 

mokymosi tematika 

pedagogams 

organizavimas  

Renginių skaičius  Vnt.  5 53 

 

 

2.1.2.3. Iniciatyvos „Pamokos 

matuojasi Panevėžį“ 

įgyvendinimas  

Parengtų pamokų 

scenarijų skaičius  

Vnt.  20 20  

02 01 03 Tęstinių kvalifikacijos tobulinimo 

programų pedagogams ir mokyklų 

bendruomenėms rengimas ir 

įgyvendinimas. 

Tęstinių profesinio 

tobulėjimo 

programų, 

atliepiančių ŠMSM 

įsakymu patvirtintus 

prioritetus, skaičius 

Vnt.  76 76 Pasiekta  

2.1.3.1. Tęstinių profesinio 

tobulėjimo programų,   

skirtų pedagoginių 

darbuotojų 

kompetencijoms 

tobulinti, 

įgyvendinant 

šiuolaikinį ugdymo / 

mokymo 

turinį, rengimas  

Programų skaičius Vnt.  32 30 Pasiekta iš dalies. 

2022 m. „Valstybinių ir 

savivaldybių mokyklų vadovų, jų 

pavaduotojų ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjų, 

mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų 2020–2022 m. 

kvalifikacijos tobulinimo 

prioritetams“ įgyvendinti 

parengtos 65 tęstinės (daugiau 

Dalis  

programų 

perkelta į 

2023 m.  



2.1.3.2. Tęstinių profesinio 

tobulėjimo programų, 

skirtų pedagoginių 

darbuotojų 

kompetencijoms, 

reikalingoms 

veiksmingai ugdyti 

skirtingų ugdymosi 

poreikių 

turinčius mokinius,     

rengimas 

Programų skaičius Vnt.  13  

 

nei 40 val.) pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo 

programos, surengti 238 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiai, kuriuose dalyvavo 

7096 dalyviai.  

 

2.1.3.3. Tęstinių profesinio 

tobulėjimo programų, 

skirtų pedagoginių 

darbuotojų  

vadovavimo ir 

lyderystės ugdymo / 

mokymo procesui ir 

švietimo įstaigai 

kompetencijoms 

tobulinti, 

įgyvendinant 

šiuolaikinį ugdymo / 

mokymo 

turinį, rengimas 

Programų skaičius 

 

Vnt.  31 31 

 

Pasiekta   

 2.1.3.4. Tęstinių kvalifikacijos 

tobulinimo programų,   

atliepiančių 

konkrečios mokyklos 

kontekstą, rengimas 

Programų skaičius 

 

Vnt.  28 31 

 

Viršyta  

02 01 04 Kvalifikacijos tobulinimo renginių 

pedagogams, mokyklų vadovams ir 
Kvalifikacijos 

tobulinimo renginių,  

Vnt.  50 47 Pasiekta iš dalies  



mokyklų bendruomenėms, skirtų 

atnaujintoms ugdymo turinio 

programoms, įgyvendinimas.  

 

skirtų atnaujintoms 

ugdymo turinio 

programoms, 

skaičius  

2.1.4.1. Kvalifikacijos tobulinimo 

renginių pedagogams, skirtų 

atnaujintoms ugdymo 

turinio programoms 

įgyvendinti, organizavimas 

Renginių skaičius 

 

Vnt.  50 25 Pasiekta iš dalies 

  

Atnaujinto 

ugdymo 

turinio 

programos 

LR Švietimo, 

mokslo ir 

sporto 

ministro 

įsakymu buvo 

patvirtintos 

tik 2022 

m.rugsėjo 

mėn., todėl 

dalis veiklų 

perkelta į 

2023 m.  

2.1.4.2. Kvalifikacijos tobulinimo 

renginių pedagogams, 

mokyklų bendruomenėms 

įtraukiojo ugdymo tematika 

organizavimas  

Programų skaičius  Vnt.  10 30 Viršyta 

Įtraukiojo ugdymo tematika 

parengta 30 tęstinių profesinio 

tobulėjimo programų, surengti 99 

renginiai, kuriuose dalyvavo 

3136 dalyviai. 

 

02 02 Teikti kvalifikacijos tobulinimo, metodinę 

ir kitą pagalbą pedagoginiams 

darbuotojams, kitiems suaugusiesiems ir 

švietimo bendruomenėms. 

Renginių skaičius 

 

 

Vnt.  15 15 Pasiekta  

02 02 01 Metodinių būrelių veiklų inicijavimas. Metodinių būrelių 

veiklų skaičius 

Vnt.  15 103 Viršyta  



2.2.1.1.  Metodinių būrelių veiklos 

nuostatų atnaujinimas  

Atnaujinti ir 

patvirtinti nuostatai 

Vnt.  0 1 Pasiekta 

2022 m. surengti 103 metodinių 

būrelių pasitarimai, kuriuose 

analizuoti Panevėžio mokyklų 

įvairių dalykų egzaminų 

rezultatai, teiktos 

rekomendacijos dėl bendrojo 

ugdymo mokyklų atnaujinto 

ugdymo turinio programų, 

susitarta dėl atnaujintos 

bendrosios priešmokyklinio 

ugdymo turinio programos 

diegimo ir kt.   

 

2.2.1.2.  VBE, PUPP, NMPP ir 

brandos darbų 

rezultatų aptarimas  

Renginių skaičius  Vnt.  12 12  

2.2.1.3.  Mokytojų dalykininkų, 

dirbančių 8-ose 

progimnazijų ir I gimnazijų 

klasėse, diskusijų 

organizavimas  

Renginių skaičius 

 

Vnt. 

 

2 2  

2.2.1.4.  Priešmokyklinio ugdymo ir 

pradinių klasių mokytojų 

diskusijų organizavimas  

Renginių skaičius 

 

Vnt. 

 

1 2  

02 02 02 Panevėžio mokytojų gerosios patirties 

sklaidos renginių vykdymas. 

Panevėžio mokytojų 

gerosios patirties 

sklaidos renginių 

skaičius  

Vnt.  88 103 Viršyta  

2.2.2.1. Pamokų 13 klasei 

inicijavimas  

Pamokų skaičius  Vnt.  39 37 Pasiekta 

Pedagogų profesinio tobulėjimo 

veiklose išskirtinis dėmesys 

teiktas pamokai tobulinti. 

Inicijuotos ir surengtos 37 

pamokos 13 klasei, 20 

praktikumų, aktyvių veiklų 

(workshop‘ų) su užsienio 

pedagogais.   

 

2.2.2.2. Profesinės patirties 

konferencijų rengimas  

Konferencijų 

skaičius  

Vnt.  19 22  

2.2.2.3. Panevėžio mokytojų 

profesinės patirties renginių 

inicijavimas 

Renginių skaičius Vnt.  30 44  

02 02 03 Programų, skirtų suaugusiųjų kalbų, 

kompiuterinio, finansinio raštingumo, 

sveikos gyvensenos gebėjimams 

gilinti, rengimas ir įgyvendinimas. 

Parengtų ir 

įgyvendintų 

programų skaičius 

Vnt.  55 30 Pasiekta iš dalies.   



 

 

 

 

 

 

03 Programa. STEAM ugdymas(is). 

Tikslas - STEAM ugdymo(si) stiprinimas. 

Apklausų 

respondentų, 

teigiamai vertinančių 

padalinių veiklų 

tikslingumą ir 

Proc.  86,2 87 Pasiekta  

2.2.3.1. Parengti ir įgyvendinti 

tęstinių programų, skirtų  

suaugusiųjų kalbų, 

kompiuterinio, finansinio 

raštingumo, sveikos 

gyvensenos gebėjimams 

gilinti 

Parengtų  ir 

įgyvendintų 

programų skaičius 

 

Vnt.  2 11 Viršyta 

Parengta ir įgyvendinta  tęstinių 

programų, skirtų  pedagoginių ir 

nepedagoginių darbuotojų kalbų, 

kompiuterinio, finansinio 

raštingumo, sveikos gyvensenos 

gebėjimams gilinti. 

 

2.2.3.2. Parengti ir įgyvendinti 

programų, skirtų 

pedagoginių darbuotojų 

užsienio kalbų, 

kompiuterinio, finansinio 

raštingumo, sveikos 

gyvensenos gebėjimams 

gilinti 

Parengtų  ir 

įgyvendintų 

programų skaičius 

 

Vnt.  53 19 Pasiekta iš dalies. Dalis veiklų 

perkelta į 

2023 metus.  

02 02 04 Edukacinio patirties banko 

elektroninėje erdvėje 

www.semiplius.lt  kaupimas ir skaida. 

Sukauptų edukacinių 

darbų skaičius   

 

Vnt.  20 20 Pasiekta  

2.2.4.1. Turtinti edukacinės patirties 

banką elektroninėje erdvėje 

Įkeltų darbų skaičius  Vnt.  20 20 Pasiekta 

Darbai talpinami elektroninėje 

erdvėje www.semiplius.lt   

 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/


prieinamumą,  

skaičius 

03 01 Kurti Panevėžio švietimo centro padalinį – Panevėžio 

robotikos centrą ,,RoboLabas“ – kaip inovatyvią, 

šiuolaikinėmis technologijomis grįstą, edukacinę, kultūrinę 

ir socialinę ugdymosi aplinką, užtikrinančią kokybišką ir 

efektyvų vaikų neformalųjį švietimą, ugdymo paslaugų 

įvairovę ir kokybę. 

Apklausų 

respondentų, 

teigiamai vertinančių 

PRC „RoboLabas“ 

veiklų tikslingumą ir 

prieinamumą,  

skaičius 

Proc.  86,2 87 Pasiekta  

03 01 01 Integruotų veiklų, bendradarbiaujant su mokyklomis, 

organizavimas. 

Veiklų skaičius  Vnt.  28 100 Viršyta  

3.1.1.1. Integruotų veiklų ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų vaikams organizavimas   

Veiklų skaičius  Vnt.  28 60 Viršyta. 

Panevėžio robotikos 

centro 

„RoboLabas“ 

organizuotose  

STEAM 

patyriminėse 

veiklose dalyvavo 

362  5–6 m. 

ugdytiniai iš 16 

skirtingų Panevėžio 

ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų.  

 

3.1.1.2. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų 

konsultavimas STEAM klausimais 

Konsultacijų skaičius Vnt. 

 

20 20  

3.1.1.3. STEAM patyriminių veiklų organizavimas 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniams 

Veiklų skaičius Vnt. 20 20  

03 01 02 Edukacinių renginių, skirtų PRC ,,RoboLabas” ir 

Panevėžio ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo 

mokyklų ugdytiniams, organizavimas. 

Dalyvavusių mokinių 

skaičius   

Vnt.  1150 2450 Viršyta  

3.1.2.1. Edukacinės-pažintinės programos vaikams 

ir / ar suaugusiems organizavimas 

Dalyvių skaičius Vnt.   600 2000 

 

Viršyta 

Pravestos 105 

edukacinės veiklos / 

LL3 pamokos, 33 

 

3.1.2.2. Robotų varžybų organizavimas  Dalyvių skaičius Vnt.  200 450  



3.1.2.3. Konkursų, švenčių mokiniams robotikos  

tematika organizavimas 

Dalyvių skaičius  Vnt.  350 620 Kultūros paso 

veiklos, 

suorganizuotos 8 

varžybos (pvz., 

„Embot“, 

„AUTOMATON 

2022“, 

„Robotų fiesta“; 

„Mano draugas“ 

robotukas“, 

„Linksmieji 

robotukai“, 

„Kosminės rogės“, 

dronų varžybos ir 

pan.).  

 

03 01 03 Inovatyvaus ugdymo stiprinimas. Programų skaičius  Vnt.  5 5 Pasiekta  

3.1.3.1. Naujų neformaliojo vaikų švietimo 

programų rengimas 

Programų skaičius  Vnt. 5 5 Pasiekta. 

Parengtos naujos 

neformaliojo 

švietimo 

programos, pvz., 

„Interaktyvūs 

pojūčiai“, 

„Robodronika: 

robotai virtualiame 

pasaulyje“ ir kt.  

Parengtas ir 

laimėtas projektas 

vasaros poilsiui 

„Priimk iššūkį: 

bendrauk-kurk-

 

3.1.3.2. Ugdytinių ir jų tėvų poreikio tyrimo 

organizavimas 

Apklausų skaičius Vnt. 1 2  

3.1.3.3. Vasaros stovyklų organizavimas Stovyklų skaičius Vnt. 2 2  



žaisk!“. 2022 m. 

birželio mėn. atlikta 

tėvų apklausa.  

03 01 04 Inovatyvios neformaliojo vaikų švietimo vertinimo 

sistemos sukūrimas ir įdiegimas. 

Sukurta ir įdiegta 

inovatyvi, mokymosi 

motyvaciją ir 

ugdymo(si) pažangą 

skatinanti vertinimo 

sistema   

Vnt.  1 1 Pasiekta  

3.1.4.1. Inovatyvios, mokymosi motyvaciją ir 

ugdymo(si) pažangą skatinančios 

vertinimo sistemos kūrimas ir diegimas   

Sukurtas ir su 

bendruomene 

suderintas vertinimo 

sistemos aprašas 

Vnt. 1 1 Pasiekta 

Aprašas patvirtintas 

Centro direktoriaus 

įsakymu.  

 

03 01 05 Mokytojų kompetencijų (mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo, kūrybinio mąstymo, inžinerinio 

ir skaitmeninio ugdymo) plėtojimas. 

Padalinių mokytojų, 

dalyvavusių 

mokymuose,  

procentinė išraiška. 

Proc.  90 90 Pasiekta  

3.1.5.1. Centro darbuotojų profesinis tobulinimasis Renginių skaičius Vnt. 3 3 Pasiekta 

 

 

3.1.5.2. Padalinių mokytojų profesinės sklaidos 

renginių organizavimas 

Renginių skaičius Vnt. 3 3 Pasiekta 

Padalinių pedagogai 

vedė  13 klasės 

pamokas (pvz., 

„Judėk kartu su 

robotu“), pristatė 

robotikos-IT, 

fizikos – inžinerijos, 

chemijos-

biologijos, dirbtinio 

intelekto  

laboratorijų darbų 

aprašus ir kt.   

 



03 01 06 Veiklų viešinimas, sklaida, bendradarbiavimas su 

partneriais. 

Renginių skaičius 

 

Vnt.  30 40 Viršyta  

3.1.6.1. Veiklų viešinimas įstaigos internetiniame 

puslapyje www.robo-labas.lt, 

www.paneveziosc.lt, www.panevezys.lt, 

„Facebook“ paskyroje 

Straipsnių, žinučių ar 

pan. skaičius 

Vnt. 40 50 Viršyta 

Užmegzta 

partnerystė  su 

Panevėžio verslo 

įmonėmis, 

asociacijomis, 

klubais, 

agentūromis (pvz., 

TPA, „Roquett 

Amilina“, 

„Profibus“, 

„HARJU Elekter“, 

„A sistemos“, 

„Super Garden“, 

Panevėžio ir 

Norvegijos Rotary 

klubais, 

„Eurobiuras“, 

Panevėžys NOW 

agentūra, GNTV, 

radijo stotimi 

PULSAS, 

www.jp.lt, 

Panevėžio kultūros 

ir istorijos žurnalu 

SENVAGĖ, 

Panevėžio krašto 

laikraščiu, LRT ir 

kt.)  

 

3.1.6.2. Viešinimo renginių  socialiniams 

partneriams, ugdytinių tėvams, bendrojo 

ugdymo mokyklų vadovams, mokytojams 

rengimas 

Renginių skaičius Vnt. 20 25  

3.1.6.3. Pažintinių edukacijų STEAM tematika  

socialiniams partneriams, bendrojo 

ugdymo mokyklų, ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų vadovams, mokytojams rengimas 

Renginių skaičius Vnt. 10 10  

http://www.robo-labas.lt/
http://www.paneveziosc.lt/
http://www.panevezys.lt/


03 01 07 Projektų paraiškų rengimas. Įgyvendinamų 

projektų skaičius 

 

Vnt.  2 3 Viršyta  

3.1.7.1. Projektų paraiškų rengimas Projektų paraiškų 

skaičius 

Vnt. 2 3 Viršyta 

 

 

3.1.7.2. Projektų įgyvendinimas Įgyvendinamų 

projektų skaičius 

 

Vnt. 2 3 Viršyta 

STEAM centre 

sėkmingai 

įgyvendintas 

mokslo projektas 

„Dirbtinio intelekto 

technologijos ir 

išmanioji 

augalininkystė“.  

 

03 02 Įveiklinti Panevėžio regioninį STEAM atviros prieigos 

centrą. 

Apklausų 

respondentų, 

teigiamai vertinančių 

veiklų tikslingumą ir 

prieinamumą,  

procentinė išraiška. 

Proc.  85 85 Pasiekta  

03 02 01 Teisinės bazės parengimas.  Parengtas ir su 

Panevėžio 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriumi 

suderintas ugdymo 

planas 

Vnt.  1 1  Atlikta.  

3.2.1.1. Mokinių priėmimo į NVŠ programas 

dokumentų bazės rengimas 

Parengti ir 

direktoriaus įsakymu 

patvirtinti  

dokumentai 

Proc. 100 100 Pasiekta 

 

 

 

 



3.2.1.2. 

 

Ugdymo plano rengimas  Parengtas ir su 

Panevėžio 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriumi 

suderintas ugdymo 

planas 

Vnt. 1 1 Pasiekta 

Parengtas ir su 

Panevėžio 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyriumi 

suderintas ugdymo 

planas. 2022–2023 

m. m. veikia 42 

būreliai, kuriuos 

lanko daugiau nei 

400 vaikų.  

 

03 02 02 Komandos suformavimas. 
Suformuota  

komanda 

Proc.  100 80 Pasiekta iš dalies  Komanda bus 

formuojama 

2023 m.  

3.2.2.1. Neformaliojo vaikų švietimo  mokytojų 

komandos formavimas 

Suformuota  

komanda   

Proc. 100 100 Pasiekta  

03 02 03 Metodikos aprašų, programų parengimas ir 

įgyvendinimas. 

Parengtų / atnaujintų 

programų, 

laboratorijų metodikų 

aprašų skaičius 

Vnt.  8 16 Viršyta  

3.2.3.1. 

 

Programų, laboratorijų metodikų aprašų 

rengimas / atnaujinimas  

Parengtų / atnaujintų 

programų, 

laboratorijų metodikų 

aprašų skaičius 

Vnt. 8 12 Viršyta 

Parengti chemijos, 

fizikos, robotikos 

laboratorijų 

metodikų aprašai.  

 

3.2.3.2. 

 

Formaliojo ugdymo veiklų tikslingumo ir 

prieinamumo užtikrinimas 

Apklausų 

respondentų, 

teigiamai vertinančių 

veiklų tikslingumą ir 

Proc.   85 86,7 Viršyta 

86,7 proc. apklausų 

respondentų, 

teigiamai 

vertinančių veiklų 

 



prieinamumą,  

procentinė išraiška. 

tikslingumą ir 

prieinamumą. 

03 02 04 Ugdymo(si) aplinkų sukūrimas. Sukurtų aprašų 

skaičius 

Vnt.  3 3 Atlikta  

3.2.4.1. Inžinerinių dirbtuvių fizikos laboratorijoje 

įveiklinimas 

Sukurtas 

savarankiško darbo 

su „FabLab“ įranga 

instrukcinis aprašas 

Vnt. 1 1 Atlikta 

Sukurtas 

savarankiško darbo 

su „FabLab“ įranga 

instrukcinis aprašas. 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.1. 

 

Laboratorinės įrangos ir prietaisų 

panaudojimo galimybių aprašo kūrimas 

Sukurtas aprašas   Vnt. 1 1 Atlikta 

Laboratorijoje 

parengta ir 

išbandyta programa 

darbui su Siemens 

valdikliais.  

 

03 02 05 Formaliojo ugdymo veiklų bendrojo ugdymo 

mokykloms inicijavimas ir įgyvendinimas. 

Panevėžio miesto ir 

rajono 7–12 kl. 

mokinių, 

dalyvaujančių  

veiklose, procentinė 

išraiška 

Proc.  5 5 Atlikta  

3.2.5.1. Formaliojo ugdymo veiklų bendrojo 

ugdymo mokyklų mokiniams 

organizavimas 

Panevėžio miesto ir 

rajono 7–12 kl. 

mokinių, 

dalyvaujančių  

veiklose, skaičius 

procentinė išraiška 

Proc. 5 15 Viršyta 

2022 m. 

laboratorijose vyko 

231 formaliojo 

ugdymo veikla 7–12 

kl. mokiniams. 

Informacija  apie 

vykdomas veiklas 

talpinama Centro 

 

3.2.5.2. 

 

Formaliojo ugdymo veiklų bendrojo 

ugdymo mokykloms pasiūlos didinimas 

Sukurtų naujų 

integruotų veiklų, 

tenkinančių bendrojo 

vnt. 2 3  



ugdymo mokyklų 

poreikį ir derančių su 

atnaujintomis 

bendrosiomis 

programomis, 

skaičius 

svetainėje 

www.paneveziosc.lt 

   

03 02 06 Neformaliojo vaikų švietimo programų rengimas ir 

įgyvendinimas. 
Veiklų, programų 

skaičius 

vnt.  1 6 Viršyta  

3.2.6.1. 

 

STEAM srities neformaliojo vaikų 

švietimo programų 7–12 kl. mokiniams 

rengimas 

Programų skaičius 

 

vnt.  5 13 Viršyta 

2022 m. pagal 

STEAM srities 

neformaliojo vaikų 

švietimo programas 

vyko 154 renginiai, 

kuriuose dalyvavo 

2098 dalyviai. 

Parengta ir 

patvirtinta Kultūros 

paso programa 

„STEAMBER – 

jungtis tarp jūros 

dugno, žmogaus 

širdies ir kosmoso 

platybių“.  

 

3.2.6.2. Neformaliojo ugdymo veiklų,  programų 

rengimas ir vykdymas 

Veiklų, programų 

skaičius 

Vnt.  1 5  

03 02 07 Veiklų viešinimas. Renginių, 

viešinančių ir 

populiarinančių 

STEAM centro 

veiklą,  skaičius 

Vnt.  3 4 Viršyta  

3.2.7.1. 

 

Renginių, viešinančių ir populiarinančių 

STEAM centro veiklą, organizavimas 

Renginių mokiniams, 

suaugusiesiems 

skaičius 

Vnt.  3 4 Viršyta 

Renginiuose,   

pristatymuose 

 

http://www.paneveziosc.lt/


 dalyvavo Panevėžio 

trečiojo amžiaus 

universiteto nariai, 

verslo asociacijų 

atstovai, kultūros 

institucijų 

darbuotojai.  

3.2.7.2. Veiklų  pristatymas socialiniams 

partneriams, steigėjui, ugdytinių tėvams, 

bendrojo ugdymo mokyklų vadovams, 

mokytojams 

Viešinimo renginių 

skaičius 

Vnt. 5 5  

03 03 Sistemiškai plėsti vaikų ir suaugusiųjų 

STEAM mokslų sričių (gamtos, 

technologijų, inžinerijos, matematikos, 

robotikos, mechatronikos, menų ir 

dizaino) žinias, stiprinti gebėjimus ir 

įgūdžius, suteikti papildomų 

kompetencijų. 

 Renginių skaičius 

 

Vnt.  11 11 Pasiekta  

03 03 01 STEAM mokslų sričių kvalifikacijos tobulinimo 

programų pedagogams rengimas ir įgyvendinimas.  

Parengtų ir 

įgyvendintų  

programų skaičius 

 

Vnt.  5 8 Viršyta  

3.3.1.1.  Profesinio tobulėjimo programų, skirtų 

STEAM dalykų žinioms atnaujinti, 

rengimas ir įgyvendinimas STEAM sričių 

dalykų mokytojams 

Parengtų ir 

įgyvendintų  

programų skaičius 

Vnt. 5 8 Viršyta 

Įgyvendinti 

edukaciniai 

renginiai (pvz., 

„STEAM ugdymo 

sėkmę lemiančių 

sisteminių pokyčių 

diegimas 

mokykloje“, 

„STEAM 

patyriminis 

ugdymas įvairiose 

aplinkose“, 

„STEAM 

 

3.3.1.2. Mokyklų konsultavimas 

STEAM ugdymo tematika  

 Konsultacijų skaičius  Vnt.  5 9  



galimybės 

ikimokykliniame 

amžiuje“, „STEAM 

veiklų / pamokų 

pavyzdžiai antrose 

klasėse“, 

„Profesinis 

orientavimas 

STEAM srities 

kompetencijų 

plėtojimo 

kontekste“, „Iššūkis 

dėžutėje: metodinių 

STEAM priemonių 

rinkinio 9–12 

klasėms taikymo 

gairės“),  kuriuose 

pedagogai ir kiti 

mokyklų 

darbuotojai plėtojo 

profesines ir 

bendrąsias 

kompetencijas. 

03 03 02 Panevėžio mokyklų, kultūros įstaigų, verslo įmonių 

bendradarbiavimo ir socialinės partnerystės STEAM 

tematika  plėtojimas.                                               

Renginių skaičius 

 

Vnt.  2 6 Viršyta  

3.3.2.1.  Respublikinių ir / ar tarptautinių projektų 

rengimas ir įgyvendinimas 

Parengtų ir pateiktų 

projektų  paraiškų 

skaičius 

Vnt. 1 1 Pasiekta 

 

 

 

3.3.2.2. Bendradarbiavimo su verslo įmonėmis 

vykdymas   

Renginių skaičius  Vnt. 2 5 Viršyta. Surengti 

renginiai (pvz., 

Rotary klubo 

 



nariams, „LINPRA“ 

atstovams,  

Lietuvos inovacijų 

centro atstovams, 

Veiklių moterų 

klubo, Prekybos ir 

pramonės amatų 

rūmų nariams. 

STEAM centro 

veiklų viešinimas 

gimnazijų 

mokiniams skirtame 

renginyje „Studijų 

diena 2022“ ir kt.  

03 03 03 Renginių STEAM tematika organizavimas 

mokiniams, suaugusiesiems.  

Renginių skaičius Vnt.  3 4 Viršyta  

3.3.3.1. Renginių STEAM tematika 

mokiniams 

organizavimas   

Renginių skaičius 

 

 

Vnt.  2 2 Pasiekta 

Surengtas mokslo 

festivalis 

„Erdvėlaivis Žemė 

2022“, geologijos 

diena STEAM 

centre „Kelionė 

laiku į praeitį“, 

ekologijos diena 

„Aqua detektyvai“, 

pristatytos veiklos 

Senjorų dienos 

renginiuose. 

 

3.3.3.2. 

 

Renginių STEAM ugdymo tematika 

organizavimas TAU universiteto 

studentams  

Renginių skaičius 

 

Vnt.  1 2  

 

 



 

FINANSAVIMO LĖŠŲ SUVESTINĖ                                                                  Tūkst. Eur 

 

 

Ekonominės klasifikacijos grupė, finansavimo šaltiniai 

2022 metų 

asignavimų 

planas 

2022 metais 

panaudoti 

asignavimai  

1. LĖŠŲ POREIKIS IŠ VISO    

1.1. Išlaidoms 657,00 640,1 

              iš jų darbo užmokesčiui 520,4 505,1 

2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI   

2.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo: 626,20 603,6 

2.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) 464,7 464,6 

2.1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos 

valstybės funkcijoms atlikti (VBSF)  

10 
10 

2.1.3. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos 

regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti (VBSR) 

 
 

2.1.4. Įstaigų pajamos už paslaugas (SP) 26 22,3 

2.1.5. Valstybės biudžeto lėšos (VB)   

2.1.6. Paskolos lėšos (P)   

2.1.7. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (ES) 125,5 106,7 

2.2. Kiti šaltiniai, iš viso: 46,2 46,2 

2.2.1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM)   

2.2.2. Rėmėjų lėšos (RL) 6,2 6,2 

2.2.3. Kiti šaltiniai 40 40 

 


