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KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro (toliau – Centras) 2016 – 2018 metų strateginio ir 

2018 metų veiklos planuose nustatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į aukštos neformaliojo 

vaikų švietimo paslaugų kokybės užtikrinimą ir Centro materialinės bazės gerinimą. Pasirinkta 2018 

metų prioritetinė kryptis – individualios kiekvieno vaiko pažangos stebėsenos efektyvinimas. 

Metinės veiklos tikslas – ugdymo proceso ir veiklos organizavimo kokybės tobulinimas. Tikslui 

pasiekti buvo numatyti ir įgyvendinti 4 uždaviniai: ugdymo proceso organizavimo kokybės 

gerinimas, mokytojų, mokinių, tėvų bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros tobulinimas, 

savanoriškos veiklos ir darbo su socialiniais partneriais plėtojimas, atvirų vaikų erdvių veiklos 

tobulinimas. 

 

II. 2018 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

1. Vadybinė veikla 2018 metais buvo orientuota į Centro veiklos reglamentavimo atitiktį, 

pasikeitus teisės aktams, individualios mokinio pažangos sistemos tobulinimą ir darbuotojų 

pasitikėjimo savo darbu stiprinimą. 2018 metais pasiekti reikšmingi švietimo paslaugų kiekybiniai 

ir kokybiniai pokyčiai. 2018-10-01 duomenimis ugdyti 1548 mokiniai (2017 m. – 1372). Centre 

dirba 8 administracijos darbuotojai, 17 nepedagoginių darbuotojų ir 59 mokytojai. Vykdomos 67 

neformaliojo vaikų švietimo programos.  

Didelis dėmesys skiriamas ugdytinių įvairių gabumų atskleidimui bei plėtojimui. Pedagogų 

padedami vaikai atranda jiems priimtiniausią ugdymo ir ugdymosi stilių, patiria sėkmę. Mokytojai 

planuoja, atlieka vaiko pažangos bei pasiekimų vertinimą ugdymo procese, apibendrina ir vertina 

pasiekimus, informuoja tėvus, Centro vadovus, analizuoja ir koreguoja ugdymo procesą. Ugdytiniai 

aktyviai dalyvauja įvairiose veiklose. Mokiniai skatinami dalyvauti respublikiniuose, bei 

tarptautiniuose renginiuose. Centro bei mokinių tėvelių paramos lėšomis 2018 m. transporto 

paslaugų įsigijimui skirta 5428,64 Eur. Laimėti pasiekimai miesto konkursuose – 79, 

respublikiniuose – 263, tarptautiniuose – 106 (t. y. 43 proc. daugiau nei 2017 m.).  Organizuoti 

renginiai: Centro – 123, miesto – 7, respublikiniai – 13, tarptautiniai – 3 (t. y . 13,7 proc. daugiau 

nei 2017 m.). Renginių organizavimui išleista 15818,26 Eur, iš jų: įmokų už mokslą lėšų 7818,26 

Eur, rėmėjų lėšų – AB „Klaipėdos nafta“ parama – 5000,00 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų 

(Edukacinių renginių programa) – 3000,00 Eur.  

2018 m. birželio 4-29 d. organizuotos 7 vaikų vasaros poilsio dienos stovyklos. Jose 

dalyvavo 1104 vaikai (2017 m. – 781). 

Lėšos naudotos atsižvelgiant į darbuotojų pateiktas Viešųjų pirkimų paraiškas, klubų 

paramos skirstymo ir panaudojimo protokolus. Savivaldybės lėšomis buvo atlikti klubo „Liepsnelė“ 

stogo dangos keitimo darbai už 25100,48 Eur, klubo „Saulutė“ mažojo pastato stogo dangos 
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keitimo darbai už 18702,61 Eur, klubo „Žuvėdra“ fasado remonto darbai už 468,81 Eur, klubo 

“Švyturys” šviesolaidinio interneto kabelio įrengimo darbai už 423,73 Eur. 

Centro paramos bei savivaldybės lėšomis įvykdyti materialinės bazės modernizavimo 

darbai. Klubams „Draugystė“, „Liepsnelė“, „Saulutė“, „Švyturys“, „Želmenėlis“, „Žuvėdra“ ir 

Molo g. 60-1 nupirktos 7 informacinės ir 6 tekstilinės lentos, 5 patalpų rodyklės, klube „Saulutė“ 24 

metrai galerinės juostos, 20 paveikslų rėmų mokinių darbų parodoms eksponuoti, ugdymo 

priemonės būrelių veiklai užtikrinti (molis – 1000 kg, molio glazūros, dailės ir amatų priemonės, 

foto prekės, laisvalaikio ir sporto inventorius, ir kt.). Pirkta garso ir apšvietimo įranga klubui 

„Žuvėdra“ (garso kolonėlė, teatrinis prožektorius, mikšerinis pultas), klubui „Švyturys“ – aktyvi 

garso kolonėlė. Klubuose 8 nauji planšetiniai kompiuteriai; 1 nešiojamas kompiuteris klube 

„Švyturys“, 6 nauji daugialypės terpės projektoriai klubuose „Draugystė“, „Liepsnelė“, „Saulutė“, 

„Želmenėlis“ ir „Žuvėdra“; 3D spausdintuvas klube „Draugystė“. 2018 m. informacinių 

technologijų atnaujinimui ir internetinio tinklo praplėtimui išleista – 9256,66 Eur. Nupirkti klubo 

„Liepsnelė“ dailės ir mokytojų kabineto baldai. Perdažyta ir atnaujinta 167 kv. m. patalpų t. y. 7 

užsiėmimų kabinetai (klube „Saulutė“ – 3 kabinetai, klube „Švyturys“ – 1 kabinetas, klube 

„Draugystė“ – 1 kabinetas, klube „Liepsnelė“ – 2 kabinetai). Klube „Draugystė“ įrengtas naujas 

atvirų vaikų erdvių kabinetas, nauja rūbinė, sumontuoti nauji šviestuvai. Sumontuoti 3 nauji langai: 

klube „Draugystė“ – 1 langas, klube „Švyturys“ – 2 langai. Klube „Liepsnelė” įrengtas naujas 

šilumos punktas. 

Atlikti kadastriniai matavimai klube „Liepsnelė“. Matavimai įregistruoti Valstybinės įmonės 

„Registrų centras“ Nekilnojamo turto registre 2018-07-30 registro Nr. 50/111478, pastato paskirtis 

„Mokslo“. 

2. Atlikus darbuotojų apklausą, numatyti kolektyvui aktualūs seminarai, metodinėje taryboje 

suderintas kvalifikacijos renginiams lėšų paskirstymas, patvirtinta pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo programa. Didžiausias dėmesys skirtas dalykinių, metodinių kompetencijų ugdymui, 

kolektyvo mikroklimato gerinimo įgijimui. Organizuoti 8 bendri seminarai mokytojams: iš jų 1 

tarptautinis „Neformaliojo švietimo mokyklos veiklos kokybės vertinimas“ Liepojos miesto vaikų ir 

jaunimo centre (Latvija) ir 3 išvažiuojamieji seminarai respublikoje (Vilniuje, Šiauliuose, Šilutėje). 

Dalyvaujant Švietimo mainų paramos fondo „Erasmus+“ „eTwining“ programoje, gauta dotacija 

mokytojui dalyvauti Programos tarptautiniame profesinės raidos seminare, Italijoje. Centro 

direktorius dalyvavo Švietimo mainų paramos fondo, įgyvendinančio iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-02-0001 „Tobulėk. 

Auk. Pažink. Kurk (TAPK 2)“, pažintiniame vizite į Suomiją ir Estiją. Direktorius ir direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui dalyvavo mokymuose organizuojamuose įgyvendinant 2014-2020 m. 

Europos Sąjungos investicinių veiksmų programos prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų 

išteklių potencialo didinimas” 09.2.2-ESFA-V-729 priemonės „Neformaliojo vaikų švietimo 

įvairovės ir prieinamumo didinimas” projekto „Tobulėk. Auk. Pažink. Kurk (TAPK 2)”, kurį vykdė 

Švietimo mainų paramos fondas. Direktorius dalyvauja nacionalinio švietimo projekto „Lyderių 

laikas 3“ mokymuose. Centro darbuotojai kėlė kvalifikaciją 358 dienas, t. y. 1663 valandas. 

Darbuotojams apmokėti visi kvalifikaciniai seminarai. 

Siekiant stiprinti Centro patrauklumą, apie veiklą bendruomenė ir miesto visuomenė 

informuojamos viešai skelbiant pranešimus Centro tinklalapyje www.kvlc.lt, socialiniame portale 

facebook ir žiniasklaidoje: radijo stotyje „Laluna“ – 15 reklaminių skelbimų ir 5 renginio 

pristatymai eterio metu, radijo stotis „MFM“ – Centro ir šeimos šventės – projekto „Šeimos 

pramogų uostas“ pristatymas eterio metu; leidinys „Švietimo naujienos“ – 1 („Vaikų piešiniai ir 

nuotraukos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui“); atsiliepimų ir renginių portalas „Švietimo 

gidas“ – 1 („Vaikų piešiniai ir nuotraukos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui“); naujienų 

portalas „Atvira Klaipėda“ – 3 („Į kiną kitaip“, „Melnragėje – šeimų šventė“, „Šeimos pramogų 

uostas – graži tradicija“); dienraštis „Vakarų ekspresas“ – 2 (paroda „Odė žemei“, „Šeimų šventei – 

oras pagal „užsakymą“; dienraštis „Klaipėda“ – 4 („Pabūti kartu kvies šeimos šventė“, „Pramogavo 

ištisomis šeimomis“, „Klaipėdos vaikų laisvalaikio centre – nemokamų stovyklų įvairovė“, 

„Atidaryta vaikų keramikos darbų paroda“); Klaipėdos miesto savivaldybės portalas – paskelbta 

http://www.kvlc.lt/
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šventės „Šeimos pramogų uostas“ afiša ir informacija apie renginį; naujienų portalas 

www.renginiai.kasvyksta.lt (skelbiama apie įstaigos renginius); interneto svetainė „Miesto žirafos“ 

(paskelbta šventės „Šeimos pramogų uostas“ afiša ir informacija apie renginį); naujienų portalas 

www.klaipedainfo.lt – 3 (skelbta informacija apie renginius „Garsų paletė“, „Šeimos pramogų 

uostas“, „Žalia žolė tunelio gale“), ir reportažai telekomunikacijų bendrovėje ,,Balticum“ – 2 kartai. 

Vertinta Centro veiklos kokybė. Centre siekdamas nustatyti darbuotojų poreikius atliko 4 

tyrimus – apklausas: „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikių tyrimas“, „Komandinio darbo 

taikymo galimybės neformaliojo vaikų švietimo ugdymo įstaigose“, „Lūkesčiai pasirinkus 

neformaliojo vaikų švietimo programą ir atvirų vaikų erdvių veiklos organizavimo tobulinimas“, 

„Socialinė partnerystė įstaigoje“. Apklausų rezultatai pristatyti ir aptarti Centro tarybos, mokytojų ir 

metodinių tarybų posėdžiuose. 

Centro išlaikymui skirtų lėšų panaudojimas derintas su savivaldos institucijomis, 

bendruomene, lėšos naudotos racionaliai ir taupiai. 2018 metais (už 2017 mokestinius metus) gauta 

2 procentų parama gyventojų sumokėtų pajamų mokesčių, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir 

paramos įstatymą – 2915,43 Eur, tikslinė rėmėjų parama šeimos šventei, projektui „Šeimos 

pramogų uostas” – 5000,00 Eur, ugdytinių tėvelių parama – 435,64 Eur, gauta tikslinė parama 

transporto paslaugoms (vykti į konkursus) apmokėti – 1474,06 Eur. Bendra gautos paramos suma – 

9825,13 Eur (2017 m. – 6519,76 Eur). 2018 m. panaudota paramos suma – 8530,64 Eur. Centro 

sąskaitose paramos lėšų likutis – 9659,29 Eur. 

3. Centro bendruomenė plėtoja savanorystę ir dalyvauja projektinėje veikloje: sudarytos 5 

savanoriškos veiklos atlikimo sutartys; organizuota ir dalyvauta 14 savanorystės renginių (dalyvauta 

9 akcijose, organizuotos – 5 akcijos). 

Vykdant gerosios patirties sklaidą pravesta: 12 atvirų pamokų, organizuota 11 kūrybinių 

dirbtuvių, parengė ir įgyvendino 1 miesto lygmens ir 1 respublikos kvalifikacijos tobulinimo 

programas, skaityti 3 pranešimai. Bendradarbiaujama su aukštosiomis mokyklomis, studentai 

atlieka praktiką, vykdo tyrimus ir savanorišką veiklą. 

 Vykdyti 9 tarptautiniai projektai ES „E-Twining“ programa: „Learn and Play“, „Grammar 

in Our Everyday Life: Verbs“, „Our Dream Home“, „A wonderful exchange of Christmas ecards“, 

„Kalėdos mano delnuose“, „Kultūros kaleidoskopas“, „Prie Europos stalo“, „After scool activities 

and free time“, „Fun and easy ways to learn English“.  Programai Erasmus+ KA 201 pateiktas 

projektas “E-ducation Portal and Practices E-Specially For Teachers of Special, Arts-Abled 

Students” ir programai Erasmus+ projektas „CIRQUE-2019”. Parengta paraiška dėl finansavimo. 

2018 m. projektui „Reach out“, skirtas programos Erasmus+ finansavimas. Projektas bus 

įgyvendinamas 2019 m. spalio – lapkričio ir 2020 m. vasario mėnesiais. 2 mokytojai ir 2 mokiniai 

vyko į Europos Parlamentą, Briuselyje (Belgija), kelionė apmokėta Lietuvos europarlamentaro 

lėšomis.  

4. Centro atviros vaikų erdvės (toliau – AVE) nuolat tobulina savo veiklą, įtraukdamos 

užsiėmimus, tinkančius įvairaus amžiaus vaikams ir jaunimui.  Tai aktyvi kasdienė veikla, 

skatinanti vaikus 7-19 metų bendrauti (stalo futbolas, x-box žaidimai, aktyvūs žaidimai, muzikos 

klausymas), taip pat ramūs užsiėmimai, skirti atsipalaiduoti nuo dienos rutinos, pailsėti po pamokų 

(pokalbiai, „arbatos vakarėliai“, skaitymas, kino popietės, pamokų ruoša, poilsis) . 

Mokiniams siūlyta įvairi veikla, organizuoti renginiai, naujokų krikštynos, Užgavėnių, 

Atvelykio šventės. Organizuotos kūrybinės dirbtuvės (tekstilės „Lietuva – mūsų veidas“, atvirukų 

dekoravimo, dovanų pakavimo, „Popierinių idėjų ketvirtadieniai", žibintų – moliūgų ir kt.), 

aktualios akcijos („Darom“, „Pasidalink knyga“, „Laisvės laužai“, skirta sausio 13-ąjai) , 

skatinančios vaikus aktyviai įsitraukti ir veikti, išvykos (gyvūnų globos namai, „Pažink Klaipėdos 

senamiestį“, „Žygis prie jūros“), bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Mokinių 

apsilankymų skaičius per 2018 m. – 12578 ( 2017 m. – 10169). 

5. Liko neišspręstos vidaus ir išorės faktorių sąlygotos problemos: trūksta neformaliojo 

švietimo mokytojų specialistų (informacinių technologijų, programavimo, konstravimo, dailės, 

robotikos, teatro ir kt.), padidėjęs mokytojų darbo krūvis; Centro klubų prasta pastatų išorės ir 

vidaus būklė. Dėl Klaipėdos vaikų laisvalaikio centrui priklausančių pastatų būklės gerinimo, 

http://www.renginiai.kasvyksta.lt/
http://www.klaipedainfo.lt/
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elektros instaliacijos kapitalinio remonto, priklausančių teritorijų aptvėrimo darbų 2018-05-30 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai pateiktas 21 raštas: Nr. V6-103 „Dėl dviračių stovų 

įrengimo“; Nr. V6-104 „Dėl BĮ Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Draugystė“ patalpų 

remonto“; V6-105 „Dėl BĮ Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Draugystė“ grindų keitimo“; 

Nr. V6-106 „Dėl BĮ Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Liepsnelė“ fasado remonto“; Nr. 

V6-107 „Dėl BĮ Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Liepsnelė“ teritorijos aptvėrimo ir vartų 

įrengimo“; Nr. V6-108 „Dėl BĮ Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Saulutė“ elektros 

instaliacijos kapitalinio remonto“; Nr. V1-109 „Dėl BĮ Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo 

„Saulutė“ teritorijos aptvėrimo ir vartų įrengimo“; V6-110 „Dėl BĮ Klaipėdos vaikų laisvalaikio 

centro klubo „Švyturys“ grindų dangos keitimo“; Nr. V6-111 „Dėl BĮ Klaipėdos vaikų laisvalaikio 

centro klubo „Švyturys“ patalpų remonto“; Nr. V6-112 „Dėl BĮ Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro 

klubo „Švyturys“ dalies pastato fasado remonto“, V6-113 „Dėl BĮ Klaipėdos vaikų laisvalaikio 

centro klubo „Švyturys“ stogo remonto“; Nr. V6-114 „Dėl medžių nupjovimo/nugenėjimo darbų“; 

Nr. V6-115 „Dėl BĮ Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Želmenėlis“ grindų dangos 

keitimo“; V6-116 „Dėl BĮ Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Želmenėlis“ patalpų 

remonto“; V6-117 „Dėl BĮ Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Želmenėlis“ elektros 

instaliacijos kapitalinio remonto“; Nr. V6-118 „Dėl BĮ Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo 

„Žuvėdra“ fasado remonto“; V6-119 „Dėl BĮ Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Žuvėdra“ 

rūsio langų keitimo“; V6-120 „Dėl BĮ Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Žuvėdra“ 

aptvėrimo“; V6-121 „Dėl BĮ Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Žuvėdra“ stogo remonto“; 

V6-122 „Dėl BĮ Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Žuvėdra“ lietaus nubėgimo – šalinimo 

sistemos keitimo“; V6-124 „Dėl BĮ Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Liepsnelė“ žaidimų 

aikštelės įrengimo“. 

Klube „Želmenėlis“ trūksta patalpų ugdymui. Nesulauktas atsakymas dėl patalpų 

didinimo  (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas 2016 m. birželio 23 d. Nr. T2-174 

,,Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“). 

Centro administracijos, klubų ,,Liepsnelė“, ,,Žuvėdra“, ,,Želmenėlis“ patalpos neturi leidimo 

– higienos paso. Vykdant Nacionalinio visuomenės sveikatos centro įstatymą, Leidimų – higienos 

pasų išdavimo taisykles, leidimas – higienos pasas neišduodamas, jeigu patalpų, kuriose numatoma 

vykdyti ūkinę komercinę veiklą, paskirties pogrupis pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis, 

neatitinka ūkinės komercinės veiklos, kuriai prašoma leidimo – higienos paso. Statinių paskirties 

grupes ir pogrupius nustato Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017. Pastatų paskirtis 

norint gauti leidimą – higienos pasą nurodytai planuojamai vykdyti ūkinei komercinei veiklai, 

privalo būti mokslo. Neatitinkantys paskirties klubai „Liepsnelė“, „Žuvėdra“, Molo g. 60-1. Pateikti 

prašymai Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos finansų ir turto departamento Turto 

skyriui. Bus atliekami kadastriniai matavimai, pastatų ūkinės paskirties keitimui. 

Vis dar nepavyksta išspręsti susidariusios situacijos su AB ,,Lietuvos paštas”, dėl pastato 

techninės būklės. Pakartotinai 2018-04-13 raštu kreiptasi į AB „Lietuvos paštas“, rašto Nr. V6-71 

„Dėl pastato avarinės būklės adresu Šilutės pl. 40, Klaipėda“. Taip pat 2018-06-27 kreiptasi į 

Klaipėdos miesto savivaldybės Statybos leidimų ir statinių priežiūros skyrių. Rašto Nr. V6-140 

„Dėl BĮ Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Švyturys“, adresu Šilutės pl. 40 pastato būklės“. 

Planuodama artimiausių metų veiklą, Centro bendruomenė susitarė dėl tokių prioritetų – 

kokybiškų neformaliojo švietimo paslaugų teikimo, bendruomenės lyderystės gebėjimų didinimo ir 

sveikos, saugios ir šiuolaikiškos ugdymo (si) reikalavimus atitinkančios aplinkos kūrimo. 

 

III. STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

 

2018 metų programos įgyvendinimo vertinimas pagal SSGG būtų toks: 
 

 

Stiprybės Silpnybės 

1.Kvalifikuotas, kompetentingas pedagoginis 1. Pasyvus mokytojų dalyvavimas 
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kolektyvas 

2. Nuolat tobulinama pedagogų kvalifikacija 

3. Geras mikroklimatas, saugi ir jauki aplinka 

4. Centras turi savitas tradicijas, priimtinas visai 

bendruomenei 

5. Centro klubų geografinė padėtis yra palanki 

plėtoti neformaliojo vaikų švietimo veiklą 

6. Aktyviai formuojamas teigiamas Centro 

įvaizdis 

9. Didelė programų įvairovė 3-6 ir 7-11m. 

vaikams 

10. Aktyvus tėvų dalyvavimas Centro 

bendruomenės veikloje 

11. Sukurta gera informavimo ir 

bendradarbiavimo su  tėvais (globėjais, 

rūpintojais) sistema 

tarptautiniuose projektuose „Erasmus+“, 

programos „KA1“ veiksmo (asmenų mobilumo 

mokymosi tikslais) 

2. Trūksta pasirengimo dirbant su specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčiais vaikais 

4. Bendruomenės pasyvumas diegiant naujoves 

bei planuojant įstaigos veiklą 

5. Rinkos sąlygos lemia tai, kad mokytojai dirba 

keliose darbo vietose 

Galimybės Grėsmės 

1. Išorinių finansavimo šaltinių paieška ugdymo 

proceso kokybės modernizavimui (rėmėjų, 2 

procentų pajamų mokesčiai, Centro bilietų 

platinimas renginiuose, fondų lėšos)  

2. Atvirų vaikų erdvių veiklos tobulinimas 

3. Naujų neformaliojo vaikų švietimo programų 

pasiūla ir mokytojų specialistų paieška 

4. Aktyvesnis bendradarbiavimas su miesto, 

šalies, užsienio valstybių švietimo įstaigomis bei 

socialiniais partneriais 

5. Komandinio darbo kultūros tobulinimas  

1. Aukštos kvalifikacijos specialistų 

(neformaliojo vaikų švietimo mokytojų) 

trūkumas 

2. Mieste didelė neformaliojo vaikų švietimo 

paslaugas teikiančių privačių įstaigų ir laisvųjų 

mokytojų pasiūla 

3. Projekto „Visos dienos mokykla“ idėjos 

įgyvendinimas 

4. Prasta Centro klubų pastatų būklė 

5.Klubo „Želmenėlis“ patalpų trūkumas 

6.Neskiriamas mokinio krepšelis neformaliajam 

vaikų švietimui 

7.Didelis vaikų, atleistų nuo atlyginimo už 

teikiamą neformalųjį vaikų švietimą skaičius 

8.Nekompensuojamos lėšos, reikalingos vaikų, 

atleistų nuo atlyginimo už teikiamą neformalųjį 

vaikų švietimą, mokymui 
 

 

IV.  MISIJA, VIZIJA, PRIORITETAI, METINIS VEIKLOS TIKSLAS, METINIAI 

VEIKLOS UŽDAVINIAI 

 

 

MISIJA 

Ugdyti dorą žmogų, laisvą, kūrybingą, socialiai atsakingą asmenybę, sumanų pilietį, būsimą 

savo ir šalies gerovės kūrėją.  

 

 

VIZIJA 

 

Įstaiga – demokratiška, inovatyvi ir atvira, kurioje mokiniams garantuojamos saugios 

sąlygos ugdymuisi ir tobulėjimui. 
 

 

PRIORITETAI 
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1. Kokybiškos neformaliojo švietimo paslaugos teikimas; 

2. Bendruomenės lyderystės gebėjimų didinimas; 

3. Sveikos, saugios ir šiuolaikinius ugdymo (si) reikalavimus atitinkančios aplinkos kūrimas. 

 

METINIS VEIKLOS TIKSLAS 

 

Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą, kurti sveiką, saugią ir 

šiuolaikinius ugdymo (si) reikalavimus atliepiančią aplinką. 

 

 

METINIAI VEIKLOS UŽDAVINIAI 

   

1. Užtikrinti sėkmingą Centro funkcionavimą ir ugdymo proceso vykdymą. 

2. Sudaryti galimybes atsiskleisti mokinių gebėjimams ir kryptingai juos plėtoti. 

3. Tobulinti AVE veiklą. 

4. Plėtoti bendruomenės narių (mokinių, tėvų, įstaigos darbuotojų) partnerystę ir 

bendradarbiavimą. 

 
 

V. METINIAI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

1. Metiniai uždaviniai ir priemonės tikslams vykdyti: 

 

1.1. UŽTIKRINTI SĖKMINGĄ CENTRO FUNKCIONAVIMĄ  

 

1. Valstybines švietimo politikos įgyvendinimas 

2 Centro savivaldos institucijų veiklos organizavimas 

3. Centro materialines bazes gerinimas, sveikos, saugios ir šiuolaikinius ugdymo (si) reikalavimus, 

atitinkančios aplinkos užtikrinimas  

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1 Įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų parengimas ir koregavimas  

1.1 Centro direktoriaus įsakymai Direktorius  Visus metus Parengti įsakymai 

1.2 Centro buhalterinės apskaitos ir 

planavimo dokumentai 

Direktorius, dokumentų 

koordinavimo 

specialistas 

Visus metus Parengti 

buhalterinės 

apskaitos ir 

planavimo 

dokumentai 

1.3 Centro darbuotojų atostogų 

grafikas  

Skyrių vedėjai, raštinės 

administratorius  

iki  

2019-02-01 

Parengtas grafikas 

1.4 Civilinės saugos 2019 metų 

planas  

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

iki 

2019-02-08 

Parengtas planas 

1.5. Centro darbuotojų 2019 metų 

užduočių parengimas 

Administracija iki  

2019-01-31 

Pristatyta ir 

suderinta su Centro 

darbuotojais 

1.6 Centro darbuotojų tarifiniai ir 

etatų sąrašai 

Direktorius, dokumentų 

koordinavimo 

specialistas 

2019 

01, 08 

Parengti tarifiniai ir 

etatų sąrašai 

1.7 Pedagoginių ir nepedagoginių 

darbuotojų darbo grafikai  

Direktoriaus 

pavaduotojai, skyrių 

iki  

2019-08-27 

Parengti darbo 

grafikai, patalpinti į 
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vedėjai  Centro internetinę 

svetainę 

1.8 Pedagogų registro duomenų 

bazės atnaujinimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

iki  

2019-10-31 

Atnaujinti 

duomenys pateikti į 

ŠMSM registrą 

 1.9 Centro mokinių registras Duomenų bazės 

specialistas 

Nuolat Mokinių registras 

pateiktas į ŠMSM 

registrą  

 1.10 Centro viešųjų pirkimų 2020 

metų plano projektas  

Direktoriaus 

pavaduotoja ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams, skyriaus 

vedėjai  

iki 

2019-10-31 

 

Parengtas viešųjų 

pirkimų 2019 metų 

plano projektas 

 1.11 2020 metų Centro 

dokumentacijos plano 

parengimas 

Raštinės 

administratorius  

2019-10-31 

 

Parengtas 

dokumentacijos 

plano projektas 

1.12 Centro 2020 metų veiklos 

plano projekto parengimas 

Darbo grupė iki  

2019-11-29 

 

Parengtas 2020  

metų veiklos plano 

projektas 

2 Normatyvinių dokumentų pristatymas ir vykdymas 

2.1 Centro veiklą 

reglamentuojantys nauji 

patvirtinti dokumentai ir 

tvarkos  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai, skyrių 

vedėjai  

Nuolat Supažindinti 

darbuotojai 

2.2 Priešgaisrinės saugos ir darbo 

saugos instrukcijos 

Direktoriaus 

pavaduotojai, skyrių 

vedėjai 

2019 m. 

rugsėjo 

mėn. 

Gaisrinės saugos 

instruktažų darbo 

vietoje registracijos 

žurnalas.  

Darbo saugos 

instruktažų 

registracijos 

žurnalas 

2.3 Naujai priimtų darbuotojų 

supažindinimas su dokumentais 

ir tvarkomis, 

reglamentuojančiomis Centro 

veiklą, priešgaisrinės ir darbo 

saugos instruktažo 

organizavimas 

Raštinės 

administratorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai  

2019-01-12 Supažindinti 

priėmimo metu 

2.4 Darbuotojų sveikatos patikros 

vykdymas 

Raštinės 

administratorius, 

skyriaus vedėjai 

Vieną kartą 

per metus 

 

Asmens 

medicininės 

knygelės 

3 Nepedagoginio personalo darbo organizavimas 

3.1 Organizuoti nepedagoginių 

darbuotojų susirinkimus, 

pasirašytinai supažindinti 

nepedagoginius darbuotojus 

(valytojas, darbininkus, 

kiemsargius) su valomų plotų 

paskirstymu, įrankių 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams 

2019 m. 

vasario, 

rugpjūčio, 

gruodžio 

mėn. 

Supažindinti 

nepedagoginio 

personalo 

susirinkime  
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naudojimo taisyklėmis 

3.2 Vykdyti nepedagoginio 

personalo darbo priežiūrą pagal 

darbo ir tvarkos taisyklių 

reikalavimus 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams 

Nuolat Vykdoma priežiūra 

3.3 Vykdyti Centro klubų 

„Švyturys“, „Liepsnelė“, 

„Saulutė“, „Žuvėdra“ ir Molo 

gatvė 60-1 pastatų būklės 

priežiūrą 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems  

klausimams  

Kas mėnesį Pastatų būklės 

priežiūros žurnalai 

3.4 Vykdyti Centro klubų 

„Draugystė“, „Liepsnelė“, 

„Saulutė“, „Švyturys“, 

„Želmenėlis“, „Žuvėdra“ ir 

Molo gatvė 60-1 pastatų 

elektros ūkio priežiūrą 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems  

klausimams  

Kas mėnesį Elektros ūkio 

priežiūros žurnalai 

3.5 Centro (klubų) vidaus patalpų 

būklės atitikimą higienos 

normoms 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems  

klausimams  

Nuolat Centro (klubų) 

patalpų būklė 

atitinka higienos 

normas 

3.6 Centrui priklausančios 

teritorijos būklės atitikimą 

higienos normoms 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems  

klausimams  

Nuolat Centro 

priklausančios 

teritorijos būklė 

atitinka higienos 

normas 

4 Centro materialinės bazės gerinimas 

4.1 Klubo „Draugystė“ elektros 

instaliacijos keitimo darbai, 

patalpų remonto darbai, grindų 

dangos keitimo darbai 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams, skyrių 

vedėjai 

2019 m. 

II – III 

ketvirtis 

Atlikti darbai 

4.2 Klubo „Liepsnelė“ teritorijos 

aptvėrimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams, skyrių 

vedėjai 

2019 m. 

III ketvirtis 

Atlikti darbai 

4.3 Klubo „Želmenėlis“ patalpų 

remonto ir grindų dangos 

keitimo darbai 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams, skyrių 

vedėjai 

2019 m. 

II - III 

ketvirtis 

Atlikti darbai 

4.4 Klubo „Žuvėdra“ teritorijos 

vartų montavimo darbai 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams 

2019 m. 

II - III 

ketvirtis 

Sumontuoti vartai 

4.5 Klubo „Žuvėdra“ pastato stogo 

remonto darbai ir lietaus 

nubėgimo – šalinimo sistemos 

keitimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams 

2019 m. 

II - III 

ketvirtis 

Atlikti darbai 

4.6 Klubo „Žuvėdra“ šokių klasės Direktoriaus 2019 m. Išdažyta klasė 
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dažymas pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams 

II – III 

ketvirtis 

4.7 Klubų „Saulutė“ – dailės 

kabineto, klubo „Liepsnelė“ - 

rūsio, klubo „Žuvėdra“ – rūsio 

langų keitimas, klubo 

„Želmenėlis“ – stoglangių 

keitimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams  

2019 m. 

II – III 

ketvirtis 

Pakeisti langai 

4.8 Klubo „Saulutė“ lauko klasės 

įrengimas (suolai, rašymo 

lenta, stalai) 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams, skyrių 

vedėjai 

2019 m. 

II – III 

ketvirtis 

Įrengta klasė 

5 Pagal poreikį atnaujinti inventorių, mokymo priemones  

5.1 Klubo „Draugystė“ kabinetų 

baldų atnaujinimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams, skyrių 

vedėjai 

2019 m. 

I-IV 

ketvirtis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlikti darbai ir 

pirkimai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Keramikos krosnelės įsigijimas 

klube „Liepsnelė“ 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams, skyrių 

vedėjai 

5.3 Kompiuterių įsigijimas klubuose 

„Draugystė“, „Želmenėlis“, 

„Saulutė“. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams, skyrių 

vedėjai  

5.4 Galerijos juostos įrengimas 

klube „Želmenėlis“ 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams, skyrių 

vedėjai  

5.5 Klubo „Liepsnelė“ kėdžių 

įsigijimas (3 aukštas) 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams, skyrių 

vedėjai 

5.6 Klubo „Saulutė“ baldų 

įsigijimas (stalai ir kėdės) 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams, skyrių 

vedėjai 

5.7 Ugdymo ir mokymo priemonių, 

metodinės medžiagos, 

literatūros įsigijimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams 

5.8 Klubo „Želmenėlis“ baldų 

įsigijimas (priemonių spintos) 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 
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bendriesiems 

klausimams, skyrių 

vedėjai 

 

 

 

 

5.9 Kanceliarinių, ūkinių, higienos 

prekių įsigijimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams, valytojai 

1 Savivaldos institucijų veikla 

2 Centro tarybos posėdžiai 

1.1 2018 metų Centro veiklos 

ataskaita 

 

Tarybos pirmininkas   2019-01-20 Posėdžio protokolas 

1.2 2019 Centro veiklos ataskaita Centro tarybos 

pirmininkas 

2019-12-20 Posėdžio protokolas 

2 Centro mokytojų tarybos posėdžiai 

2.1 Centro 2018 metų veiklos 

ataskaita. 

Veiklos plano 2019 metais 

pristatymas  

Mokytojų tarybos 

pirmininkas 

2019-01-25 Posėdžio protokolas 

2.2 2017-2018 m. Centro veiklos 

analizė ir uždaviniai 

ateinantiems mokslo metams. 

Mokytojų tarybos 

pirmininkas 

2019 m. 

birželio 

mėn. 6 ir 7 

d. 

Posėdžio protokolas 

2.3 2018-2019 m. Centro veiklos 

analizė, 

pasiruošimas 2019-2020 

mokslo metams 

Mokytojų tarybos 

pirmininkas 

2019-08-29 Posėdžio protokolas 

3.        Metodinė taryba 

3.1 Metodinės tarybos 2019 metų 

veiklos plano rengimas 

Metodinės tarybos 

pirmininkas, metodinių 

būrelių pirmininkai 

2019-01-02 Metodinės tarybos 

2019 m. veiklos 

planas 

3.2 Mokytojų metodinių būrelių 

2019 metų veiklos planų 

rengimas 

Mokytojų metodinių 

būrelių pirmininkai 

2019-01-02 Mokytojų metodinių 

būrelių 2019 m. 

veiklos planai  

3.3 Mokytojų gerosios patirties 

sklaidos gairės Centre ir už jos 

ribų 

Metodinės tarybos 

pirmininkas, metodinių 

būrelių pirmininkai 

2019 m. 

vasario 

mėn. 

Aptartas mokytojų 

metodinio būrelio 

posėdžiuose 

3.4 Ugdymo metodų taikymas 

pamokoje, siekiant ugdymo (-

si) pažangos 

Metodinės tarybos 

pirmininkas, metodinių 

būrelių pirmininkai 

2019-02-05 

(pagal 

mėnesio 

veiklos 

planą) 

Pamokų stebėjimo 

protokolai 

3.5 Atvirų pamokų, seminarų, 

kūrybinių dirbtuvių 

organizavimo kokybė 

Metodinės tarybos 

pirmininkas, metodinių 

grupių pirmininkai 

2018-05-24 Aptarta Centro 

tarybos posėdžiuose 

3.6 Metodinės tarybos 2019 m. Metodinės tarybos 2018-12-16 Posėdžio protokolas 
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veiklos aptarimas, 2020 m. 

veiklos plano aptarimas 

pirmininkas, metodinių 

būrelių pirmininkai 

3.7 Centro 2019 metų pedagogų kvalifikacijos tobulinimas 

Priedas 1 

Centro organizuojamos atviros pamokos, kūrybinės dirbtuvės, autoriniai seminarai 

Priedas 2 
 

1.2. UŽTIKRINTI SĖKMINGĄ CENTRO UGDYMO PROCESO VYKDYMĄ 

 

1. Sudaryti galimybes efektyvesniam ugdymo proceso organizavimui 

2. Užtikrinti neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovę 

3. Vaikų vasaros dienos poilsio stovyklų organizavimas  

4. Mokinių, jų tėvų poreikių tenkinimas  

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo forma 

1 Vaikų vasaros dienos poilsio 

stovyklos veiklos programų 

vertinimas 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, skyrių vedėjai, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojai 

iki 

2019-04-15 

 

Vaikų vasaros dienos 

poilsio stovyklos 

veiklos programų 

vertinimas skyrių 

vedėjų, neformaliojo 

švietimo renginių 

organizavimo 

mokytojų posėdyje 

2 Neformaliojo vaikų švietimo 

2019-2020 m. programų 

paruošimas 

Skyrių vedėjai, 

neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

iki 

2019-04-30 

Pateikti neformaliojo 

vaikų švietimo 

programas  

3 Neformaliojo vaikų švietimo 

2019-2020 m. programų 

vertinimas 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, neformaliojo 

vaikų švietimo programų 

vertinimo grupė 

iki 

2019-05-20 

Įvertinti neformaliojo 

vaikų švietimo 

programas 

4 Būrelių (grupių) 

komplektavimas 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, skyrių vedėjai, 

neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

iki 

2019-05-09 

Sukomplektuoti 

grupes  

5 Būrelių užsiėmimų 

tvarkaraščių analizė ir 

tvirtinimas 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, skyrių vedėjai 

Iki 

2019-08-31 

Pateikti būrelių 

užsiėmimo 

tvarkaraščiai, 

patalpinti į Centro 

internetinę svetainę 

6 Patalpų paruošimas naujiems 

mokslo metams 

Direktoriaus pavaduotojai, 

skyriaus vedėjai 

iki 

2019-08-27 

Paruoštos patalpos 

naujiems mokslo 

metams 

7 Mokymo sutarčių registro 

atnaujinimas ir papildymas 

Skyrių vedėjai, duomenų 

bazės specialistas 

2019-09-05 Registro duomenų 

atnaujinimas ir 

papildymas 

8 Neformaliojo švietimo 

programų duomenų 

atnaujinimas 

Skyrių vedėjai, duomenų 

bazės specialistas 

iki 

2019-09-30 

Pateikti statistiniai 

duomenys į ŠMSM 

registrą 

9 Mokinių mokesčiai už 

mokslą: permokų, įmokų, 

skolų analizė 

Skyrių vedėjai, 

dokumentų koordinavimo 

specialistas 

2019-01-12 Atlikta analizė 
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10 Atlikti tėvų, vaikų, mokytojų apklausas, padedančias nustatyti veiklos kokybę ir jų tobulinimo 

galimybes 

10.1 Tėvų apklausa „Vaikų vasaros 

stovyklos organizavimas ir 

programos poreikiai“ 

Jolanta Baipšienė, skyriaus 

vedėja, Augustina Norvilė, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytoja 

2019-02-03 Rezultatai pristatyti 

Centro klubų 

darbuotojų 

susirinkime 

10.2 Darbuotojų anketavimas ir 

interviu „Darbuotojų 

motyvavimo ir pasitenkinimo 

profesine veikla sąsajos“ 

Jovita Nicytė, duomenų 

bazės specialistė 

2019-03-04 Rezultatai pristatyti 

mokytojų tarybos 

posėdyje 

10.3 Tėvų apklausą „Atvirų vaikų 

erdvių veiklos 

organizavimas“  

  

Gintarė Damanskytė, 

Egidijus Vaškelevičius, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojai 

2019 m. 

balandžio 

mėn. 5 d., 

rugsėjo mėn. 

10 d. 

Rezultatai pristatyti 

Skyriaus vedėjų, 

neformaliojo 

švietimo renginių 

organizavimo 

mokytojų, 

mokytojų tarybos 

posėdyje 

10.4 Centro bendruomenės 

apklausa „Centro internetinio 

puslapio patrauklumas ir 

informacinė sklaida Centro 

Facebook paskyroje“ 

Jovita Nicytė, duomenų 

bazės specialistė 

2019-10-11 Apklausos rezultatai 

pristatyti mokytojų 

tarybos posėdyje 

11 Pedagoginės veiklos stebėsena: 

1 Dokumentų pildymas 

1.1 Neformaliojo ugdymo 

dienynai  

Skyrių vedėjai Kas mėnesį Aptarta 

administracijos 

posėdžiuose, 

mokytojų tarybos 

posėdžiuose 

1.2 Organizuojamų išvykų 

dokumentai  

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

skyrių vedėjai 

Pagal 

išvykos 

dokumentų 

pristatymo  

1.3 Neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojų mokslo metų 

veiklos ataskaitos 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

skyrių vedėjai, darbo 

grupė 

 

iki 

2019-05-20 

 

1.4 Skyrių vedėjų metinių 

uždavinių vykdymo analizė 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

iki 

2019-12-19 

Aptarti su 

direktoriaus 

pavaduotoju 

ugdymui 

2. Veiklos organizavimas 

2.1 Pamokų stebėsena (2-3 

pamokos per mėnesį) 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, skyrių vedėjai, 

metodinių būrelių 

pirmininkai 

Nuolat Aptarta 

skyrių vedėjų, 

metodinės tarybos 

ir metodinės grupės 

posėdžiuose 

2.2 Grupių komplektavimo ir 

mokinių skaičiaus grupėse 

stebėsena 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, skyrių vedėjai, 

neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2019-01-12 

(pagal 

mėnesio 

planą) 

Aptarta 

skyrių vedėjų 

posėdžiuose 
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2.3 Atviros vaikų erdvės veikla Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, skyrių vedėjai, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojai 

2019-01-12 

(pagal 

mėnesio 

planą) 

Aptarta skyrių 

vedėjų, 

neformaliojo 

švietimo renginių 

organizavimo 

mokytojų 

posėdžiuose 

2.4 Atviros vaikų erdvės mėnesio 

veiklos plano analizė  

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, skyrių vedėjai, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojai 

2019-01-12 

(pagal 

mėnesio 

planą) 

Aptarta skyrių 

vedėjų, 

neformaliojo 

švietimo renginių 

organizavimo 

mokytojų 

posėdžiuose 

2.5 Neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojų (dirbančių 1 metus) 

pagalba ugdymo proceso 

organizavime  

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, 

skyrių vedėjai, metodinių 

būrelių pirmininkai 

Nuolat Aptarta skyrių 

vedėjų, metodinės 

tarybos ir 

metodinės grupės 

posėdžiuose 

2.6 Centro klubų veiklos, renginių 

organizavimo ir neformaliojo 

švietimo programų vykdymo 

stebėsena 

Direktoriaus pavaduotojai, 

skyrių vedėjai 

2019-01-12 

(pagal 

mėnesio 

planą) 

Aptarta 

skyrių vedėjų 

posėdžiuose, 

mokytojų tarybos 

posėdyje 

2.7 Organizuojamų 2020 metais 

renginių nuostatų ir sąmatų 

įvertinimas 

Organizuojamų renginių 

nuostatų vertinimo grupė 

Iki  

2019-08-31 

 

Aptarimas 

organizuojamų 

renginių nuostatų 

vertinimo grupės 

posėdyje, skyrių 

vedėjų posėdyje  

 

 

VI. SUDARYTI GALIMYBES ATSISKLEISTI MOKINIŲ GEBĖJIMAMS IR 

KRYPTINGAI JUOS PLĖTOTI 

 

1. Įvairinti sąlygas, tobulinti mokinių kompetencijas per organizuotą Centro veiklą 

2. Veiklos organizavimo prieinamumas visiems mokiniams pagal amžių, turimą patirtį, 

nepriklausomai nuo socialinės padėties, atsižvelgiant į jo asmenybę, galimybės ir poreikius  

6.1 Centro 2019 metų organizuojami renginiai 

Priedas 3 

6.2 Centro mokinių 2019 metų dalyvavimas renginiuose 

Priedas 4 

6.3 Centro 2019 metų nusikaltimų ir žalingų įpročių prevencijos planas 

Priedas 5  

6.4 Centro 2019 metų vykdomi projektai 

Priedas 6 

 

 

VII. TOBULINTI ATVIROS VAIKŲ ERDVĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMĄ 
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1. Organizuoti veiklą 7-19 metų mokiniams, kurie nelanko būrelius 

2. Supažindinti miesto bendruomenę su atviros vaikų erdvės veikla 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo forma 

1 AVE veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimas 

1.1 AVE apsilankančių vaikų 

registravimo žurnalų pildymas  

Neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojai 

Nuolat Apsilankančių AVE 

vaikų skaičiaus 

stebėsena  

1.3 Centro 2020 metų AVE veiklos 

plano (projekto) rengimas  

Justina Kairienė, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytoja, neformaliojo 

švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

2019-10-11 Parengtas Centro 

2020 metų AVE 

renginių plano 

projektas pristatytas  

skyrių vedėjų, 

neformaliojo 

švietimo renginių 

organizavimo 

mokytojų posėdyje 

2 Užtikrinti vaikų dalyvavimą AVE veikloje 

2.1 Bendradarbiavimo su 

mokyklomis, neformaliojo 

švietimo įstaigomis, viešosiomis 

įstaigomis, AVE veiklos 

programos parengimas 

Egidijus Vaškelevičius, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojai 

2019-02-28 Parengta 

bendradarbiavimo 

programa 

2.3 Organizuoti klubų AVE veiklos 

pristatymą miesto vaikams ir 

tėvams (atvirų durų diena) 

Augustina Norvilė, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytoja, neformaliojo 

švietimo renginių 

organizavimo 

mokytojai 

2019-05-22 

2019-09-10 

Organizuotas AVE 

veiklos pristatymas 

3 Vertinti AVE veiklos kokybę 

3.1 AVE veiklos organizavimas 

(pagal mėnesio planą) 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

skyriaus vedėjai 

Nuolat Pristatyta skyrių 

vedėjų ir renginių 

organizavimo 

mokytojų 

posėdyje  

3.2 Paruošti ir pristatyti 

bendruomenei Centro klubų 

AVE metinę veiklos ataskaitą 

Edita Letukaitė, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytoja 

2019-12 Pristatyta metinė 

veiklos ataskaita 

mokytojų tarybos 

posėdyje 

4 Skleisti informaciją apie AVE veiklą 

4.1 Parengti spaudai straipsnius 

apie Centro (klube) vykusią 

AVE veiklą 

Augustina Norvilė, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytoja, neformaliojo 

švietimo renginių 

2019 m. 

balandžio 

mėn. 5 d., 

rugpjūčio 

mėn. 9 d. 

Parengti 

straipsniai 
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organizavimo mokytojai 

4.2 Kaupti ir sisteminti vaizdo, 

foto informaciją apie Centro 

klubuose organizuojamą 

AVE veiklą: 

Neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojai 

Kas mėnesį Parengta 

informacija apie 

Centro AVE 

veiklą, patalpinta 

 į Centro 

internetinę 

svetainę (1 kartą 

per mėnesį) 

4.2.1 Organizuojamų akcijų Edita Letukaitė, Nerijus 

Pakeliūnas, neformaliojo 

švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

2019 

I-IV ketvirtis 

4.2.2 Organizuojamų viktorinų Edvinas Barauskis, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas 

2019 

I-IV ketvirtis 

4.2.3 Organizuojamų kūrybinių 

dirbtuvių, projektų 

Egidijus Vaškelevičius, 

Augustina Norvilė, 

neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2019 

I-IV ketvirtis 

4.2.4 Organizuojamų švenčių Justina Kairienė, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytoja 

2019 

I-IV ketvirtis 

4.3 Paruošti informaciją 

lankstinukui apie Centro 

AVE veiklos organizavimą  

Egidijus Vaškelevičius, 

Edita Letukaitė, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojai 

iki 

2019-03-29 

Parengta 

informacija 

lankstinukui, 

pristatyta skyrių 

vedėjų ir 

neformaliojo 

švietimo renginių 

organizavimo 

mokytojų 

posėdyje 

4.4 AVE veiklos organizavimas 

Priedas 7 
 

 

VIII. PLĖTOTI BENDRUOMENĖS NARIŲ (MOKINIŲ, TĖVŲ, ĮSTAIGOS 

DARBUOTOJŲ) PARTNERYSTĘ IR BENDRADARBIAVIMĄ 

 

1. Sudaryti sąlygas mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) aktyviai dalyvauti Centro 

gyvenime,  išsamiau supažindinti su Centro organizuojama veikla, supažindinti su Centro 

mokinių pasiekimais  

2. Tėvai ir mokiniai – partneriai  

3. Tęsti  bendradarbiavimą ir bendravimą su socialiniais partneriais, organizuoti bendrus 

renginius, dalintis gerąja darbo patirtimi 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1 Užtikrinti tėvų dalyvavimą Centro veikloje 

1.1 Organizuoti klubo būrelių 

mokinių tėvų susirinkimus 

Administracija, skyrių vedėjai, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

2-3 kartus 

per metus 

Susirinkimų 

protokolai  

1.2 Renginiai, skirti Centro 10- Direktoriaus pavaduotojas 2019-01-12 Sudarytas 
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mečio jubiliejaus proga  ugdymui, kūrybinės grupės Centro 10-

mečio 

jubiliejaus 

planas 

1.3 Šventė „Šeimos pramogų 

uostas“  

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, kūrybinė grupė 

2019-09-28 Organizuota 

šventė 

1.4 Tėvų ir mokinių sporto 

šventė „Olimpiečiai tarp 

mūsų“ 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, kūrybinė grupė 

2019-10-11 Organizuota 

šventė 

1.5 Teikti informaciją apie 

Centro, klubų veiklą, 

mokinių pasiekimus. Skatinti 

tėvus dalyvauti renginiuose, 

išvykose 

Administracija, skyrių vedėjai, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

2019-01-12 Informacija 

patalpinta 

Centro 

internetinėje 

svetainėje, 

socialiniame 

portale 

Facebook, 

žiniasklaidoje 

2 Klubas „Draugystė“    

2.1 Kūrybinių dirbtuvių ciklas 

tėvams „Pavasario spalvos“. 

Renkamos tėvų ir mokinių 

jungtinės grupės pagal 

pasirinktas meno kryptis. 

Kūrybinių dirbtuvių 

pristatymas 

Dalia Mačiulienė, skyriaus 

vedėja, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2019 m. 

kovo, 

balandžio, 

gegužės 

mėn. 

Organizuotos 

kūrybinės 

dirbtuvės 

2.2 Klubo „Draugystė“  

bendruomenės šventė –

piknikas „Žingsniai į 

vasarą“ 

Dalia Mačiulienė, skyriaus 

vedėja, Egidijus Vaškelevičius, 

neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojas, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai  

2019-05-30 Organizuota 

šventė 

2.3 Susirinkimas „Mokslo 

startas“, klubo būrelių ir 

atvirų vaikų erdvių veiklos 

pristatymas 

Dalia Mačiulienė, skyriaus 

vedėja, Egidijus Vaškelevičius, 

neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojas, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

2019-09-02 Organizuota 

šventė 

2.4 Klubo šventinis renginių 

ciklas bendruomenei 

„Draugiškos Kalėdos“ 

Dalia Mačiulienė, skyriaus 

vedėja, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2019 m. 

gruodžio 

mėn. 

Organizuota 

šventė 

3 Klubas „Liepsnelė“    

3.1 Visuotinis mokinių tėvų 

susirinkimas „Metinės 

veiklos pristatymas“ 

Jolanta Baipšienė, skyriaus 

vedėja,  neformaliojo vaikų 

švietimo mokytoja 

2019 mėn. 

rugsėjo 

mėn.  

Susirinkimo 

protokolas  

3.2 Susitikimai su atskirų 

būrelių mokytojais – „Tėvų 

dienos“  

Jolanta Baipšienė, skyriaus 

vedėja, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2019 m. 

gegužės, 

rugsėjo 

mėn. 

Susirinkimų 

protokolai  

3.3 Kūrybinės patyriminės 

dirbtuvės tėveliams 

„Dekoracijų gamyba“ 

Jolanta Baipšienė, skyriaus 

vedėja, Jelena Michno, 

neformaliojo vaikų švietimo 

2019 m. 

balandžio, 

lapkričio 

Organizuotos 

dirbtuvės 
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(dailės) mokytoja mėn. 

3.4 Bendruomenės žygiai, skirti 

Centro 10-mečiui 

Jolanta Baipšienė,  skyriaus 

vedėja, Birutė Petraitienė, 

neformaliojo vaikų švietimo 

(turizmo) mokytoja 

2019-06 

2019-11 

Organizuotos 

išvykos 

4 Klubas „Saulutė“    

4.1 Atvira pamoka prancūzų 

kalbos būrelio „Frankė“ 

tėveliams „Šeršė le fransė“ 

Gintarė Damanskytė, 

neformaliojo vaikų švietimo 

(prancūzų kalbos) mokytoja 

2019 m. 

sausio mėn. 

Organizuota 

pamoka 

4.2 Atvira anglų kalbos būrelio 

„English 4 You” pamoka 

tėveliams „Easter traditions 

around the world“ 

Vaida Vinskienė, neformaliojo 

vaikų švietimo (anglų kalbos) 

mokytoja 

2019 m. 

balandžio 

mėn. 

Organizuota 

pamoka 

4.3 Atvira anglų kalbos būrelio 

„English 4 You“ pamoka 

tėveliams „The face of my 

Mother“ 

Vaida Vinskienė, neformaliojo 

vaikų švietimo (anglų kalbos) 

mokytoja 

2019 m. 

gegužės 

mėn. 

Organizuota 

pamoka 

4.4 Mamyčių dienos šventė 

„Mamos portretas“ 

Modesta Vainorienė, skyriaus 

vedėja, Gintarė Damanskytė, 

neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytoja, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

2019 m. 

gegužės 

mėn. 

Organizuota 

šventė 

4.5 Mokslo metų pradžios 

šventė 

Modesta Vainorienė, skyriaus 

vedėja, Gintarė Damanskytė, 

neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytoja, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

2019 m. 

rugsėjo 

mėn. 

Organizuota 

šventė 

4.6 Kalėdinių renginių ciklas  Modesta Vainorienė, skyriaus 

vedėja, Gintarė Damanskytė, 

neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytoja, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

2019 m. 

gruodžio 

mėn. 

Organizuoti 

renginiai 

5 Klubas „Švyturys“    

5.1 Klubo „Švyturys“ tėvų 

susirinkimas „Startuojame 

kartu“  

Vida Veklenko, skyriaus 

vedėja, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2019 m. 

rugsėjo 

mėn. 

Susirinkimo 

protokolas 

5.2 Mokslo metų pradžios 

šventė 

Vida Veklenko, skyriaus 

vedėja, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2019 m. 

rugsėjo 

mėn. 

Organizuota 

šventė 

5.3 Klubo „Švyturys“ tėvų 

susirinkimas 

Vida Veklenko, skyriaus 

vedėja, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2019 m. 

gegužės 

mėn. 

Susirinkimo 

protokolas 

5.4 Kalėdiniai renginiai Vida Veklenko, skyriaus 

vedėja, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2019 m. 

gruodžio 

mėn. 

Organizuoti 

renginiai 

5.5 Kūrybinės šokio dirbtuvės 

tėvams ir mokiniams 

kiekvieno mėnesio pirmą 

antradienį 

Vida Veklenko, skyriaus 

vedėja, Vilma Domarkienė, 

neformaliojo vaikų švietimo 

(šokio) mokytoja 

2019 m. 

sausio – 

gegužės 

mėn. 

Organizuotos 

kūrybinės 

dirbtuvės 
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5.7 Kūrybinės muzikos 

dirbtuvės tėvams ir 

mokiniams 

Vida Veklenko, skyriaus 

vedėja, Grieta Barauskienė, 

neformaliojo vaikų švietimo 

(muzikos) mokytoja 

2019-03-12 Organizuotos 

kūrybinės 

dirbtuvės 

5.6 Kūrybinės dirbtuvės 

„Atvirukas mamai“ 

Vida Veklenko, skyriaus 

vedėja, Svetlana Grotuzienė, 

neformaliojo vaikų švietimo 

(floristikos) mokytoja 

2019 m., 

gegužės 

mėn. 

Organizuotos 

kūrybinės 

dirbtuvės 

6 Klubas „Želmenėlis“    

6.1 Atvira vokalo būrelio „POP 

SING“ pamoka „Ritmo ir 

klausos lavinimas 

pasitelkiant  muzikinius 

žaidimus 

Edita Letukaitė, laikinai einanti 

skyriaus vedėjos pareigas, Erika 

Ostrenkova, neformaliojo vaikų 

švietimo (vokalo) mokytoja 

2019 m., 

sausio mėn. 

Organizuota 

pamoka 

6.2 Mamyčių dienos šventė 

„Mamos šypsena“ 

Edita Letukaitė, laikinai einanti 

skyriaus vedėjos pareigas, 

Nerijus Pakeliūnas, 

neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojas, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

2019 m., 

gegužės 

mėn. 

Organizuota 

šventė 

6.3 Mokslo metų pradžios 

šventė 

Edita Letukaitė, laikinai einanti 

skyriaus vedėjos pareigas, 

Nerijus Pakeliūnas, 

neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojas, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

2019 m., 

rugsėjo 

mėn. 

Organizuota 

šventė 

6.4 Kalėdinių renginių ciklas  Edita Letukaitė, laikinai einanti 

skyriaus vedėjos pareigas, 

Nerijus Pakeliūnas, 

neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojas, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

2019 m., 

gruodžio 

mėn. 

Organizuoti 

renginiai 

7 Klubas „Žuvėdra“    

7.1 Meno laboratorija „Sukurk 

mažą stebuklą“ 

Jelena Michno, neformaliojo 

vaikų švietimo (dailės) 

mokytoja 

2019 m., 

kovo mėn. 

Organizuota 

meno 

laboratorija 

7.2 Kūrybinės dailės dirbtuvės 

vaikams ir tėvams „Piešiame 

kartu. Kompozicija“ 

Jelena Michno, neformaliojo 

vaikų švietimo (dailės) 

mokytoja 

2019 m., 

balandžio 

mėn. 

Organizuotos 

kūrybinės 

dailės 

dirbtuvės 

7.3 Kūrybinės muzikos dirbtuvės 

„Muzikuojame kartu“ 

vaikams ir tėveliams 

Vaida Valinskienė, skyriaus 

vedėja, neformaliojo vaikų 

švietimo (muzikos) mokytoja 

2019 m., 

balandžio 

mėn. 

Organizuotos 

kūrybinės 

muzikos 

dirbtuvės 

7.4 Kūrybinės šokio dirbtuvės 

vaikams ir tėvams 

Kristina Gudelytė,  neformaliojo 

vaikų švietimo (šokio) mokytoja 

2019 m., 

gegužės 

mėn. 

Organizuotos 

kūrybinės 

šokio dirbtuvės 

7.5 Paroda – tėvų susirinkimas 

„Pavasario vėjai“ 

Jurgita Lukminienė, 

neformaliojo vaikų švietimo 

2019 m., 

gegužės 

Organizuotas 

renginys 
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IX. LAUKIAMAS REZULTATAS 

 

1. Užtikrinti sėkmingą Centro funkcionavimą ir ugdymo proceso vykdymą. 

2. Sudaryti galimybes atsiskleisti mokinių gebėjimams ir kryptingai juos plėtoti. 

3. Patobulinti atviros vaikų erdvės veiklą. 

4. Pagerinti bendruomenės narių (mokinių, tėvų, įstaigos darbuotojų) partnerystę ir 

bendradarbiavimą. 

5. Tęsti bendravimą ir bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, organizuoti bendrus 

renginius, gerosios patirties sklaidą. 

6. Metinės veiklos plano įgyvendinimo rezultatai bus pristatyti ir aptarti Centro tarybos ir 

Mokytojų tarybos posėdžiuose 

 

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

1. Metų veiklos plano įgyvendinimą koordinuos Centro direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir 

direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams, skyrių vedėjai. 

2. Priežiūrą vykdys Centro direktorius. 

3. Už Veiklos plano vykdymą bus atsiskaitoma Centro savivaldos institucijoms, 

steigėjui. 
_____________________ 

 

 

 

 

 

(keramikos) mokytoja mėn. 

7.6 Tradicinė mokslo metų 

pabaigos šventė visai šeimai 

„Menų piknikas“ 

Vaida Valinskienė, skyriaus 

vedėja, Justina Kairienė, 

neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytoja, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

2019 m., 

gegužės 

mėn. 

Organizuota 

šventė 

7.7 Kūrybinės dirbtuvės „Mano 

molinukas“ 

Jurgita Lukminienė, 

neformaliojo vaikų švietimo 

(keramikos) mokytoja 

2019 m., 

lapkričio 

mėn. 

Organizuotos 

kūrybinės 

dirbtuvės 

7.8 Kalėdų festivalis „Mūsų 

Kalėdos“ 

Vaida Valinskienė, skyriaus 

vedėja, Justina Kairienė, 

neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytoja, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

2019 m., 

gruodžio 

mėn. 

Organizuotas 

festivalis 

8 Centro savanoriškos veiklos organizavimas 

Priedas 8 

9 Centro darbas su socialiniais partneriais  

Priedas 9 
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CENTRO 2019 METŲ DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

 

                      PRIEDAS 1 

Eil. Nr. Seminaro pavadinimas Atsakingas asmuo Data 

1. Bendrus seminarus 

1.1 Seminaras „Streso ir konfliktų valdymas“ Metodinės tarybos pirmininkas 2019-02-19 

1.2 Seminaras „Personalo dokumentacijos valdymas“ Raštinės administratorė 2019-02-28 

1.3 Seminaras „Komandiruotės, darbas kelyje, stažuotės: 

naujausi pakeitimai“ 

Direktorė, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir 

bendriesiems klausimams 

2019-03-05 

1.4 Seminaras „Viešųjų pirkimų organizavimas“ 

 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems 

klasimams 

2019-04-05 

1.5 Seminaras „Laiko vadyba“ (laiko ir darbo planavimas) Metodinės tarybos pirmininkas 2019 m. balandžio mėn. 23-26 d. 

1.6 Seminaras „Valstybės tarnautojų ir darbuotojų 

priešgaisrinės saugos mokymai. Ūkio subjektų, kitų 

įstaigų darbuotojų tipinės civilinės saugos mokymai“ 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2019-04-24 

9.00 val. 

1.7 Darbo sauga. Seminaras „Darbas aukštyje. Darbas 

triukšme. Darbas su cheminėmis medžiagomis. Krovos 

darbai rankomis.“ 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems 

klausimamms 

1.8 Seminaras „Elektroninių dokumentų valdymas. 

Nemokamų sistemų naudojimas“ 

Jovita Nicytė, duomenų bazės specialistė 2019-05-09 

1.9 Seminaras „Darbas su mokiniais, turinčiais specialiųjų 

ugdymosi poreikių. Pagalbos jiems galimybės“ 

Metodinės tarybos pirmininkas 

 

2019-11 

1.10 Seminaras „Drąsos, tiesos ir žmogiškumo paieškos 

vadovo darbe“ 

Direktorė 2019 

I-IV ketvirtis 

1.11 Seminaras „Socialinių ir emocinių kompetencijų 

ugdymas – strateginis priėjimas“ 

Vilma Domarkienė, šokio mokytoja 2019-11-07 

2. Edukacinės išvykos, seminarai   

2.1 Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras Metodinės tarybos pirmininkas 2019 

I-IV ketvirtis 

2.2 Palangos moksleivių klubas Metodinės tarybos pirmininkas 

 

2019 

I-IV ketvirtis 

2.3 Neringos menų mokykla Metodinės tarybos pirmininkas 

 

2019 

I-IV ketvirtis 
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CENTRO 2019 METŲ ORGANIZUOJAMOS ATVIROS PAMOKOS, KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS, AUTORINIS SEMINARAS 

  

PRIEDAS 2 

Eil. Nr. Renginio pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdymo terminas 

1 Atviros pamokos 

1.1 Atvira pamoka „Kūrybiška dainavimo pamoka“ Erika Ostrenkova, neformaliojo vaikų švietimo 

(muzikos) mokytoja 

2019-01-16 

1.2 Atvira pamoka „Ritmo ir klausos lavinimas per 

muzikinius žaidimus“ 

Erika Ostrenkova, neformaliojo vaikų švietimo 

(muzikos) mokytoja 

2019-01-18 

1.3 Atvira muzikos pamoka Grieta Barauskienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (muzikos) mokytoja 

2019-02-15 

1.4 Atvira pamoka  „Veltinio šiluma“ Svetlana Grotuzienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (floristikos) mokytoja 

2019-02-19 

2019-02-21 

1.5 Atvira pamoka su tėveliais  „Folklorinių ratelių pynė“ Valerija Miliauskienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (šokio) mokytoja 

2019-02 

1.6 Atvira pamoka „What am I feeling“ Jelena Osipkova, neformaliojo vaikų švietimo 

(anglų kalbos) mokytoja 

2019-03 

1.7 Atvira pamoka – meno laboratorija   

„Sukurk mažą stebuklą“ (miniatiūros)   

Jelena Michno, neformaliojo vaikų švietimo 

(dailės) mokytoja 

2019-03-23 

1.8 Atvira pamoka „Grammar in Practice“ Jelena Osipkova, neformaliojo vaikų švietimo 

(anglų kalbos) mokytoja 

2019-04 

1.9 Atvira pamoka – dirbtuvės vaikams ir tėveliams 

 „Atskubėjo velykų bobutė" 

Rimvydas Kušlys, neformaliojo vaikų švietimo 

(dailės) mokytojas 

2019-04 

1.10 Atvira pamoka „Improvizacija. Pagrindai ir jos 

naudojimas vokaliniuose kūriniuose“ 

Alisa Morozova,  neformaliojo vaikų švietimo 

(muzikos) mokytoja 

2019-04-04 

 

1.11 Atvira muzikos pamoka Grieta Barauskienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (muzikos) mokytoja 

2019-05-14 

1.12 Atvira pamoka su vokalo būreliu „D STUDIO” Olga Kamarauskienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (muzikos) mokytoja 

2019-10 

1.13 Atvira muzikos pamoka „Vokaliniai žaidimai“ Emilija Raukienė, neformaliojo vaikų švietimo 

(muzikos) mokytoja 

2019-10 

1.14 Atvira pamoka ,,Ruduo gimtinėje" Rimvydas Kušlys, neformaliojo vaikų švietimo 

(dailės) mokytojas 

2019-11-25 
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1.15 Atvira pamoka su vokalo būreliu „Geras laikas” Olga Kamarauskienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (muzikos) mokytoja 

2019-11 

2 Kūrybinės dirbtuvės 

2.1 Kūrybinės šokio dirbtuvės tėvams ir mokiniams Vilma Domarkienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (šokio) mokytoja 

2019 m., sausio – gegužės mėn.  

2.2 Kūrybinės dirbtuvės ,,Užgavėnių kaukė“ 

 

Aurelija Mačerinskienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (dailės) mokytoja 

2019-03-01 

2.3 Kūrybinės muzikos dirbtuvės tėvams ir mokiniams Grieta Barauskienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (muzikos) mokytoja 

2019-03-12 

2.4 Tautinio šokio kūrybinės dirbtuvės respublikiniame 

vaikų teatrų festivalyje „Teatro uostas“ 

Valerija Miliauskienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (šokio) mokytoja 

2019-03 

2.5 Kūrybinės dirbtuvės šokio būrelio „Credo“ mamoms ir 

vaikams „Šoku su mama“ 

Inga Palaitienė, neformaliojo vaikų švietimo 

(šokio) mokytoja 

2019-03 

2.6 Kūrybinės dirbtuvės , „Šventė mano namuose“ Ramunė Sinkevičienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (dailės) mokytoja 

2019-04-10 

2.7 Kūrybinės dirbtuvės ,,Margučių marginimo mokyklėlė“ Aurelija Mačerinskienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (dailės) mokytoja 

2019-04-12 

2.8 Kūrybinių dirbtuvių organizavimas respublikiniame 

vaikų teatrų festivalyje „Teatro uostas“ 

Violeta Kukienė, neformaliojo vaikų švietimo 

(dailės) mokytoja 

2019-04-12 

2.9 Kūrybinės dirbtuvės „Ruošiamės šv. Velykoms” Grieta Barauskienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (muzikos) mokytoja 

2019-04-16 

2.10 Kūrybinės dailės dirbtuvės tėvams „Piešiam kartu“. 

Kompozicija 

Jelena Michno, neformaliojo vaikų švietimo 

(dailės) mokytoja 

2019-04-29 

2.11 Kūrybinės dirbtuvės „Mano molinukas“ Jurgita Lukminienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (dekoratyvinės plastikos) mokytoja 

2019-05-03 

2019-05-17 

2.12 Kūrybinės dirbtuvės „Mamos portretas“ Svetlana Grotuzienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (floristikos) mokytoja 

2019-05 

2.13 Kūrybinės dirbtuvės „Aktoriaus kūno kalba“ Birutė Mažonienė, neformaliojo vaikų švietimo 

(teatro) mokytoja 

2019-05 

2.14 Kūrybinės dirbtuvės „Atvirukas mamai“ Svetlana Grotuzienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (floristikos) mokytoja 

2019-05 

2.15 Kūrybinės dirbtuvės „Zumbos pamoka visai šeimai“, 

skirta tarptautinei šeimos dienai 

Vilma Domarkienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (šokio) mokytoja 

2019-05-14 

 

2.16 Kūrybinės šokio dirbtuvės „Tėvai šoka su vaikais“ Odeta Tkačenko, neformaliojo vaikų švietimo 

(šokio) mokytoja 

2019-05-30 
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2.17 Kūrybinės dirbtuvės „Pasigamink žvakidę“ 

 
Svetlana Grotuzienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (floristikos) mokytoja 

2019-09 

2.18 Kūrybinės dirbtuvės Valerija Miliauskienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (šokio) mokytoja 

2019-10 

2.19 Kūrybinės dirbtuvės “Ruošiamės adventui” Grieta Barauskienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (muzikos) mokytoja 

2019-11-28 

2.20 Kūrybinės dirbtuvės  ,,Advento vainikas“ 

 

Aurelija Mačerinskienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (dailės) mokytoja 

2019-11-25 

2.21 Vokalo  kūrybinės dirbtuvės - „Master Class“ KVLC muzikos mokytojai 2019-11 

2.22 Kūrybinės dirbtuvės  ,,Mūsų Kalėdos” 

 

Ramunė Sinkevičienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (dailės) mokytoja 

2019-12-04 

2.23 Kūrybinės dirbtuvės „Kalėdinis vainikas“ 

 

Svetlana Grotuzienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (floristikos) mokytoja 

2019-12 

3 Seminarai 

3.1 Seminarų – kūrybinių dirbtuvių ciklas „Kaip išmok(y)ti 

mokytis“ 

Jelena Osipkova, neformaliojo vaikų švietimo 

(anglų kalbos) mokytoja 

2019-02-18 

 

_______________________ 
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CENTRO 2019 METŲ ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 

PRIEDAS 3 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdymo terminas Vieta 

1 Organizuoti Centro renginius: 

1.1 Parodos 

1.1.1 Piešinių paroda „Spalvų uraganas“ Rimvydas Kušlys, neformaliojo vaikų 

švietimo (dailės) mokytojas 

2019-01-05 Centro salė, Centro klubas 

„Saulutė“, Klaipėdos miesto 

savivaldybės viešosios 

bibliotekos Pempininkų 

filialas, Klaipėdos apskrities 

viešosios I. Simonaitytės 

bibliotekos edukacinė erdvė 

1.1.2 Keramikos darbų paroda „Keraminiai portretai“ Živilė Malūkaitė, neformaliojo vaikų 

švietimo (keramikos) mokytoja 

2019-02 Klaipėdos apskrities viešoji  

I. Simonaitytės biblioteka 

H. Manto g. 25  

1.1.3 Bendruomenės kūrybinių darbų paroda 

„Dešimtmečio spalvos“, skirta Centro 10-

mečiui 

Jelena Michno, neformaliojo vaikų 

švietimo (dailės) mokytoja 

2019-03-12 Centras, Molo g. 60-1, Centro 

klubai, bendrojo lavinimo, 

ikimokyklinio ugdymo 

mokyklos, Klaipėdos 

apskrities viešoji I. 

Simonaitytes biblioteka, H. 

Manto g. 25, Klaipėdos 

apygardos teismas, H. Manto 

g. 26 

1.1.4 Darbuotojų nuotraukų paroda „Įkvėpimas“, 

skirta Centro 10-mečiui 

Vidūnas Kulikauskis, neformaliojo 

vaikų švietimo (fotografijos) 

mokytojas 

2019-03 Centro klubai, Centro salė, 

Molo g. 60-1 

1.1.5 Paroda „Margutis kitaip“ Violeta Kukienė , neformaliojo vaikų 

švietimo (dailės) mokytoja 

2019-04-16 Klaipėdos miesto 

savivaldybės viešoji 

biblioteka Pempininkų 

filialas, Taikos pr. 79/81A 

1.1.6 Autorinė keramikos būrelio „Lipdutis“ mokinės 

paroda 

Jurgita Lukminienė, neformaliojo 

vaikų švietimo (keramikos) mokytoja 

2019-04 Centras, Molo g. 60-1 
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1.1.7 Keramikos darbų paroda  

„Pavasario ženklai“ 

Violeta Kukienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (dailės) mokytoja 

2019-05-23 Plungės Kultūros centras 

1.1.8 Autorinė keramikos būrelio „Degutis“ mokinės 

Gabrielės Sungailaitės darbų paroda 

Violeta Kukienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (dailės) mokytoja 

2019-05-09 Centras, Molo g. 60-1 

1.1.9 Foto darbų paroda „Foto ritmu“ Vidūnas Kulikauskis, neformaliojo 

vaikų švietimo (fotografijos) 

mokytojas 

2019-05 Centro klubai, Centro salė, 

Molo gatvė 60-1, Klaipėdos 

apygardos teismas, Klaipėdos 

apskrities viešoji  

I. Simonaitytės biblioteka  

1.2 Konkursai, spektakliai, koncertai, žygiai 

1.2.1 Meninė judesio instaliacija, skirta Centro 10-

mečiui 

Inga Kuznecova – Beleškienė, 

neformaliojo vaikų švietimo (šokio) 

mokytoja, Gintarė Damanskytė, 

neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytoja 

2019-02 Klaipėdos senamiestis 

1.2.2 Spektaklis „Vaikystės paveikslėliai“  Birutė Mažonienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (teatro) mokytoja 

2019-03-27 Centro klubas „Draugystė“, 

Taikos pr. 95 

1.2.3 Koncertas – madų šou „Dainuojanti pavasario 

mada“ 

Erika Ostrenkova, neformaliojo vaikų 

švietimo (muzikos) mokytoja 

Augustina Norvilė, neformaliojo vaikų 

švietimo (šokio) mokytoja 

2019-05 Klaipėdos apskrities viešoji I. 

Simonaitytės biblioteka 

(Gerlacho palėpė), Herkaus 

Manto g. 25  

1.2.4 Grožio konkursas „Mažoji Mis 2019“ Augustina Norvilė, neformaliojo vaikų 

švietimo (šokio) mokytoja 

2019-05-24 Klaipėdos apskrities viešoji I. 

Simonaitytės biblioteka 

(Gerlacho palėpė), Herkaus 

Manto g. 25 

1.2.5 Spektaklis „Nepaprasta kelionė“  Birutė Mažonienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (teatro) mokytoja 

2019-05-28 Centro klubas „Draugystė“, 

Taikos pr. 95 

1.2.6 Talentų konkursas „Pasaulinė žvaigždė 2019“ Modesta Vainorienė, skyriaus vedėja, 

Gintarė Damanskytė, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytoja 

2019-10-11 Centras, Molo g. 60-1 

1.2.7 Žygis pėsčiomis „Dešimtmečio žingsniai“, 

skirtas centro 10 - mečiui 

Jolanta Baipšienė, skyriaus vedėja, 

Birutė Petraitienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (turizmo) mokytoja 

2019-11 Teatro aikštė - Smiltynė 

1.2.8 Gimtadienio šventė „Kai kartu -  mes jėga“ Direktoriaus pavaduotojai, kūrybinė 

grupė 

2019-11 Klaipėdos dramos teatras, 

Teatro g. 2 
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2 Organizuoti miesto, apskrities renginius: 

2.1 Festivaliai 

2.1.1 III- Žemaitijos regiono gitaros festivalis 

„Gintarinė styga“ 

Vida Veklenko, skyriaus vedėja, 

Donatas Momkus, neformaliojo vaikų 

švietimo (gitaros) mokytojas, kūrybinė 

grupė 

2019-04 Centras, Molo g. 60-1 

2.1.2 Klaipėdos regiono vaikų animacinių filmukų 

festivalis „Kine – tu“ 

Vaida Valinskienė, skyriaus vedėja, 

Vilma Ramelytė, neformaliojo vaikų 

švietimo (teatro) mokytoja, kūrybinė 

grupė 

2019-05 Klaipėdos kūrybinio 

inkubatoriaus „Kultūros 

fabrikas“ kino salė, Bangų g. 

5A 

2.1.3 Klaipėdos miesto ir apskrities ikimokyklinio 

amžiaus dainininkų  festivalis  

„Mažylių gama“  

Dalia Mačiulienė, skyriaus vedėja, 

Emilija Raukienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (muzikos) mokytoja, 

kūrybinė grupė 

2019-12-06 Klaipėdos kūrybinio 

inkubatoriaus „Kultūros 

fabrikas“ kino salė, Bangų g. 

5A 

2.2 Varžybos, popietės 

2.2.1 Klaipėdos apskrities Tautinė popietė „Aš tikrai 

myliu Lietuvą“, skirta kovo 11-ajai 

Dalia Mačiulienė, skyriaus vedėja, 

Vaida Zacharevičienė, neformaliojo 

vaikų švietimo (šokio) mokytoja, 

kūrybinė grupė 

2019-03-07 Centro klubas „Draugystė“, 

Taikos prospektas 95 

2.2.2 Klaipėdos miesto mokyklų žaibo/armagedono 

šachmatų varžybos „Dešimtmečio taurė“ 

Vaida Valinskienė, skyriaus vedėja, 

Viktoras Galuščak, neformaliojo vaikų 

švietimo (šachmatų) mokytojas 

kūrybinė grupė 

2019-05 Klaipėdos Kar Kar parkas 

3. Organizuoti respublikinius renginius 

3.1 Festivaliai, konkursai 

3.1 Respublikinis tikro garso festivalis „Tikras 

garsas“   

 

Dalia Mačiulienė, skyriaus vedėja, 

Emilija Raukienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (muzikos) mokytoja, 

kūrybinė grupė 

2019-03-06 Klaipėdos kūrybinio 

inkubatoriaus „Kultūros 

fabrikas“ kino salė, Bangų g. 

5A 

3.2 Respublikinis vaikų teatrų festivalis „Teatro 

uostas“ 

Dalia Mačiulienė, skyriaus vedėja, 

Birutė Mažonienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (teatro) mokytoja, kūrybinė 

grupė  

2019-04-12 Klaipėdos kultūros centras 

„Žvejų rūmai“, Taikos pr. 70 

3.3 Respublikinis šachmatų turnyras „Baltijos taurė 

– 2019“ 

Vaida Valinskienė, skyriaus vedėja, 

Viktoras Galuščak, neformaliojo vaikų 

švietimo (šachmatų) mokytojas, 

2019-04 Klaipėdos kūrybinis 

inkubatorius „Kultūros 

fabrikas“, Bangų g. 5A 
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kūrybinė grupė 

3.4 Respublikinis piešinių konkursas „Nerimtai“ Edita Letukaitė, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo mokytoja, 

Aurelija Mačerinskienė, neformaliojo 

vaikų švietimo (dailės) mokytoja, 

kūrybinė grupė 

2019-01-03 Centro klubas „Želmenėlis“, 

Vingio g. 14 B 

4. Organizuoti tarptautinius renginius 

4.1 Konkursai, festivaliai, parodos 

4.1.1 Tarptautinis piešinių ir fotografijos darbų 

konkursas „Trijų spalvų istorija“, skirtas 

Pasaulio lietuvių metams 

Modesta Vainorienė, skyriaus vedėja, 

Gintarė Damanskytė, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytoja, kūrybinė grupė 

2019-01-05 Centro klubas „Saulutė“, 

Šermukšnių g. 11 

4.1.2 Tarptautinis vaikų ir jaunimo lėlių teatrų 

festivalis „Šalpusnis“ 

Modesta Vainorienė, skyriaus vedėja, 

Gintarė Damanskytė, Justina Kairienė, 

neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojos, kūrybinė 

grupė 

2019-03 Klaipėdos lėlių teatras, 

Turgaus g. 9 

4.1.3 Tarptautinė vaikų keramikos darbų paroda 

„Odė Žemei“ 

Vaida Valinskienė, skyriaus vedėja, 

Jurgita Lukminienė, neformaliojo 

vaikų švietimo (keramikos, 

dekoratyvinės plastikos) mokytoja, 

kūrybinė grupė 

2019-03-21 Klaipėdos Prano Domšaičio 

galerija, Liepų g. 33 

________________________________ 
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CENTRO MOKINIŲ 2019 METŲ DALYVAVIMAS RENGINIUOSE  

         PRIEDAS 4 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdymo terminas Vieta 

1 Miesto, apskrities renginiai, pagal gautus kvietimus (nuostatus) 

1.1 Piešinių konkursas „Nupieškime Valstybės 

nepriklausomybės dieną pasitinkančią 

Klaipėdą“ 

Rimvydas Kušlys, neformaliojo vaikų 

švietimo (dailės) mokytojas 

2019-03 Klaipėda 

1.2 Klaipėdos krašto Kazimierų bendrijos 

organizuojamas piešinių konkursas 

Rimvydas Kušlys, neformaliojo vaikų 

švietimo (dailės) mokytojas 

2019-03 Klaipėda 

1.3 Klaipėdos Kaziuko mugės koncertas Vaida Valinskienė, Olga Kamarauskienė, 

Emilija Raukienė, Alisa Morozova, Erika 

Ostrenkova, Grieta Barauskienė, Artūras 

Dargužis, neformaliojo vaikų švietimo 

(muzikos) mokytojai 

2019-03 Klaipėdos Teatro aikštė, 

Kurpių gatvė 

 

1.4 Instrumentinės muzikos festivalis „Varpo 

aidas“ 

Tadas Jurėnas, neformaliojo vaikų švietimo 

(gitaros) mokytojas  

2019-03  

pagal organizatorių 

kvietimą 

Klaipėdos „Varpo“ gimnazija 

1.5 Regioninis vaikų teatrų festivalis „Vaikiškas 

teatrų pavasaris“ 

Birutė Mažonienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (teatro) mokytoja 

2019-03-22 Plungės kultūros centras 

1.6 Klaipėdos miesto ikimokyklinių įstaigų 

keramikos darbų paroda – konkursas 

„Keramikų pavasaris“ 

Jurgita Lukminienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (keramikos) mokytoja 

2019-04 Klaipėdos miesto bibliotekos 

Pempininkų skyrius 

2. Respublikiniai renginiai, pagal gautus kvietimus (nuostatus) 

2.1 Respublikinis šokių konkursas „Emocijos 

banga“ 

Deimantė Žvingilaitė neformaliojo vaikų 

švietimo (šokio) mokytoja 

2019-01 Gargždai 

2.2 Respublikinis šokių kolektyvų konkursas 

„Šokantys batai“ 

Deimantė Žvingilaitė neformaliojo vaikų 

švietimo (šokio) mokytoja 

2019-03 Gargždai 

2.3 Renginiai, skirti Frankofonijos dienai paminėti Gintarė Damanskytė, neformaliojo vaikų 

švietimo (prancūzų kalbos) mokytoja 

2019-03 Klaipėda 

2.4 Respublikinis vaikų ir jaunimo populiariosios 

vokalinės muzikos festivalis „Svajonė“ 

Alisa Morozova, neformaliojo vaikų 

švietimo (muzikos) mokytoja 

2019-03 Šilutės kultūros ir pramogų 

centras, Lietuvininkų g. 60 

2.5 Nacionalinis šokių festivalis-varžybos 

„Vilniaus taurė 2019“ 

Lina Vaitkutė, neformaliojo vaikų švietimo 

(šokio) mokytoja 

 

2018-03 Vilnius 

2.6 Respublikinis mažųjų šokėjų festivalis Vilma Domarkienė, neformaliojo vaikų 2019-03 Klaipėda 
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„Šokime kartu – „Junga“, aš ir tu“ 2019 švietimo (šokio) mokytoja 

2.7 Respublikinis vaikų ir jaunimo konkursas  

„Giesmių giesmelė“ 

Olga Kamarauskienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (muzikos) mokytoja 

2019-03  

pagal organizatorių 

kvietimą 

Kaunas 

2.8 Respublikinis šiuolaikinių šokių festivalis-

konkursas ,,Emocijos“ 2019 

Vilma Domarkienė, Odeta Tkačenko, 

neformaliojo vaikų švietimo (šokio) 

mokytojos 

2019-04 Jurbarko kultūros centras, 

Dariaus ir Girėno g. 94, 

Jurbarkas 

2.9 Šokio konkursas „Ant stogo 2019“ 

pavasario sesija 

Odeta Tkačenko, Vilma Domarkienė, Lina 

Vaitkutė, neformaliojo vaikų švietimo 

(šokio) mokytojos 

2019-04 Vilnius 

2.10 Respublikinis sporto ir meno festivalis 

„Vaikai – olimpinės gėlės 2019“  

Vilma Domarkienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (šokio) mokytoja 

2019-04 Klaipėda 

2.1.1 Konkursas – festivalis „Aušrinė žvaigždė“ 

 

Kristina Gudelytė, neformaliojo vaikų 

švietimo (šokio) mokytoja 

2019-05-14 

 

Šiauliai 

2.1.2 Šalies šiuolaikinių šokių festivalis – konkursas 

„Ant bangos“ 

Inga Palaitienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (šokio) mokytoja 

2019-05  

pagal organizatorių 

kvietimą 

Palanga 

2.1.3 Populiariosios muzikos konkursas 

„Pavasario fiesta“ 2019 

Grieta Barauskienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (muzikos) mokytoja 

2019-05 Šiauliai 

2.1.4 Ekologinis konkursas „Mano žalioji palangė“ Svetlana Grotuzienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (floristikos) mokytoja 

2019-05 Klaipėda, Vilnius 

2.1.5 Respublikinis moksleivių chorų festivalis 

„Dainų mozaika 2019“ 

Olga Kamarauskienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (muzikos) mokytoja 

2019-05  

pagal organizatorių 

kvietimą 

Vilnius 

2.1.6 Šokio festivalis „Ant stogo 2019“ 

rudens sesija 

Odeta Tkačenko, neformaliojo vaikų 

švietimo (šokio) mokytoja 

2019-11 Vilnius 

2.1.7 Festivalis – konkursas „Allegro“ Kristina Gudelytė, neformaliojo vaikų 

švietimo (šokio) mokytoja 

2019-11-24 Vilnius 

2.1.8 Respublikinis šokių festivalis „Sidabrinės 

snaigės“ 

Vilma Domarkienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (šokio) mokytoja 

2019-12 Klaipėda 

3 Tarptautiniai renginiai, pagal gautus kvietimus (nuostatus) 

3.1 Tarptautinis festivalis „Rigas kauss 2019“ Lina Vaitkutė, neformaliojo vaikų švietimo 

(šokio) mokytoja 

2019-02-23, 24 Sporto kompleksas Skolo g. 6, 

Ryga 

3.2 Tarptautinis šokio festivalis – konkursas  

„Shoch 2019“ 

Odeta Tkačenko, neformaliojo vaikų 

švietimo (šokio) mokytoja 

2019-03 Kėdainiai 

3.3 Tarptautinis šokio festivalis „Space“ 2019 Vilma Domarkienė, Odeta Tkačenko, Inga 2019-04 Lietuvos parodų ir kongresų 
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Palaitienė neformaliojo vaikų švietimo 

(šokio) mokytojos 

centras „Litexpo“, Laisvės pr. 

5, Vilnius 

3.4 Tarptautinis populiariosios muzikos konkursas 

„Pavasario fiesta“ 2019 

Erika Ostrenkova, Olga Kamarauskienė, 

Emilija Raukienė, Grieta Barauskienė, 

neformaliojo vaikų švietimo (muzikos) 

mokytojos 

2019-04-06 Kaunas 

3.5 Pasidalinimas gerąja patirtimi.  

Spektaklis „Vaikystės paveikslėliai“ 

Birutė Mažonienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (teatro) mokytoja 

2019-04-17 Gargždų laisvalaikio centras 

3.6 Tarptautinis konkursas – festivalis „Šokio 

vizija“ 

Odeta Tkačenko, neformaliojo vaikų 

švietimo (šokio) mokytoja 

2019-05 Klaipėdos kultūros centras 

„Žvejų rūmai“, Taikos pr. 70 

3.7 XV tarptautinis šokio festivalis „Pavasario 

fiesta 2019“ 

Odeta Tkačenko, neformaliojo vaikų 

švietimo (šokio) mokytoja 

2019-05 Šiauliai 

3.8 Tarptautinis šokio festivalis - konkursas „Baltic 

Amber“ 

Inga Palaitienė, neformaliojo vaikų švietimo 

(šokio) mokytoja 

2019-05  

pagal organizatorių 

kvietimą 

Latvija, Jurmala 

3.9 Tarptautinis šokių čempionatas 

„Grand prix“ 

Inga Palaitienė, neformaliojo vaikų švietimo 

(šokio) mokytoja 

2019-10 Latvija, Ryga 

3.10 Tarptautinis vaikų ir jaunimo estradinio 

dainavimo konkursas „Linksmieji perliukai“ 

Olga Kamarauskienė, Erika Ostrenkova, 

Emilija Raukienė, Grieta Barauskienė, Alisa 

Morozova, neformaliojo vaikų švietimo 

(muzikos) mokytojos 

2019-12 diena pagal 

organizatorių 

kvietimą 

Klaipėdos M. Mažvydo 

progimnazija 

3.11 Baltijos šalių vaikų ir jaunimo populiariosios 

muzikos atlikėjų festivalis-konkursas 

„Dainuok žiemužėle“ 2019 

Olga Kamarauskienė ir Emilija Raukienė, 

Erika Ostrenkova, Grieta Barauskienė, Alisa 

Morozova, neformaliojo vaikų švietimo 

(muzikos) mokytojos 

2019-12  

 pagal organizatorių 

kvietimą 

Tikslinama organizatorių 

_________________________________ 
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CENTRO 2019 METŲ NUSIKALTIMŲ IR ŽALINGŲ ĮPROČIŲ PREVENCIJOS PLANAS  

PRIEDAS 5  

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas  Vykdymo terminas Atsakingas asmuo 

1 Edukaciniai užsiėmimai etnokultūros centre, parodų 

galerijose, muziejuose 

2019-01-12 Egidijus Vaškelevičius,  

neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytojas 

2 Virtuali foto paroda prieš patyčias „Labas, aš tavo draugas“ 

(nuotraukos su draugu, nuotraukos pavadinimas – geri 

žodžiai apie draugą) 

2019-01 Justina Kairienė,  

neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja 

3 Vaikų vasaros poilsio dienos stovyklos 2019-06 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyriaus vedėjai, 

neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytojai, 

neformaliojo vaikų švietimo mokytojai 

4 Edukacinis projektas - kūrybinės dirbtuvės „Statau sveikos 

mitybos piramidę“ 

2019-09 Gintarė Damanskytė, neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytoja 

5 Akcija „Nelik vienas“, skirta patyčių prevencijai 2019-10 Nerijus Pakeliūnas, neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojas 

Edita Letukaitė, neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytoja, laikinai pareigas einanti skyriaus 

vedėja 

6 Akcija, skirta Tarptautinei tolerancijos dienai paminėti  2019-11 Vida Veklenko, skyriaus vedėja, klubo „Švyturys“ 

neformaliojo vaikų švietimo mokytojai 

7 Viktorina, skirta žalingų įpročių prevencijai 2019-12 Vida Veklenko, skyriaus vedėja, klubo „Švyturys“ 

neformaliojo vaikų švietimo mokytojai 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO 2019 METŲ VYKDOMI PROJEKTAI 

        PRIEDAS 6 
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Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Vykdymo terminas Atsakingas asmuo 

1  Įstaigos, miesto projektai 

1.1  Dailės ir muzikos projektas „Muzikiniai 

paveikslėliai“ 

2019-04-10 Violeta Kukienė, neformaliojo vaikų švietimo (dailės) mokytoja, Grieta 

Barauskienė, neformaliojo vaikų švietimo (muzikos) mokytoja 

1.2  Projektas „Indėnų sakmės“  2019-01-05 Vaida Valinskienė, skyriaus vedėja, Jurgita Lukminienė, 

neformaliojo vaikų švietimo (keramikos) mokytoja, Vilma Ramelytė, 

neformaliojo vaikų švietimo (teatro) mokytoja, Artūras Dargužis, 

neformaliojo vaikų švietimo (muzikos) mokytojas 

1.5  Projektas „Keliaujanti keramika“ 2019-01-05 Vaida Valinskienė, skyriaus vedėja, Jurgita Lukminienė, neformaliojo 

vaikų švietimo (keramikos) mokytoja  

1.6  Projektas „Skambantis molis” 2019-11-12  Jolanta Baipšienė, skyriaus vedėja, Živilė Malūkaitė, neformaliojo vaikų 

švietimo (keramikos) mokytoja 

2  Respublikiniai projektas 

2.1  Keramikos projektas „Išropoję inkliuzai“ 2019-03-05 Jolanta Baipšienė, skyriaus vedėja, Živilė Malūkaitė, neformaliojo vaikų 

švietimo (keramikos) mokytoja 

2.2  Finansinio raštingumo praktinės veiklos 

projektas „Asmeninių finansų labirintai“ 

2019-05-09 Jolanta Baipšienė, skyriaus vedėja, Laimutė Gegieckienė, neformaliojo 

vaikų švietimo (ekonomikos) mokytoja 

2.3  Projektas „Vėrinys“ 

 

2019-09-10 Jolanta Baipšienė, skyriaus vedėja, Živilė Malūkaitė, neformaliojo vaikų 

švietimo (keramikos) mokytoja 

2.4  Projektas „Žinutė Žemaitijai“, skirtas 

Žemaitijos metams   

2019-10-11 Dalia Mačiulienė, skyriaus vedėja, Emilija Raukienė, neformaliojo 

vaikų švietimo (muzikos) mokytoja, kūrybinė grupė 

3  Tarptautiniai projektai  

3.1  Tarptautiniai eTwinning projektai Visus metus Jelena Osipkova, Virgina Kerdokienė, Vaida Vinskienė, neformaliojo 

vaikų švietimo (anglų kalbos) mokytojos 

3.2  Tarptautinis projektas Erasmus + 2019-01-04 Virgina Kerdokienė, neformaliojo vaikų švietimo (anglų kalbos) mokytoja  

3.3  Projektas „Atviručių vojažas” 2019-10-01–2019-12-25 Ramunė Sinkevičienė, neformaliojo vaikų švietimo (dailiųjų amatų) 

mokytoja, Gintarė Damanskytė, neformaliojo vaikų švietimo (prancūzų 

kalbos) mokytoja 

 

 

 

CENTRO 2019 METŲ ATVIRŲ VAIKŲ ERDVIŲ VEIKLA  

         PRIEDAS 7 

Eil. Renginio pavadinimas Atsakingas asmuo Dalyviai Vykdymo terminas Vieta 
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Nr. 

1 Akcija „Tu – mano akimis“ Gintarė Damanskytė, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo mokytoja 

Centro mokiniai 2019-01  Centro klubai 

2 Akcija „Atmintis gyva“, skirta 

sausio 13-osios įvykių 

paminėjimui 

Edvinas Barauskis, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo mokytojas 

AVE vaikai 2019-01 Centro klubas 

„Švyturys“ 

Šilutės plentas 40 

3 Akcija „Besmegenių alėja“ Egidijus Vaškelevičius, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo mokytojas 

Klaipėdos miesto 

švietimo įstaigų 

mokiniai, Centro 

AVE vaikai 

2019-01-22 Centro klubas 

„Draugystė“, 

Taikos pr. 95 

4 Akcija „Apsišviesk“ Augustina Norvilė, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo mokytoja 

Centro mokiniai 2019-02 Centro klubai 

5 Lietuvos Valstybės atkūrimo 

diena 

Egidijus Vaškelevičius, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo mokytojas 

AVE vaikai 2019-02-15 Centro klubas 

„Draugystė“ 

Taikos pr. 95 

6 Užgavėnių šventė Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

AVE vaikai 2019-02 Centro klubai 

7 Renginys, skirtas šv. Valentino 

dienai paminėti 

Edvinas Barauskis, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo mokytojas 

AVE vaikai 2019-02 Centro  klubas 

„Švyturys“ 

Šilutės plentas 40 

8 Akcija „Žalia žolė, bet ne žolė“ Justina Kairienė, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo mokytoja 

Centro mokiniai 2019-03 Centro klubai 

9 Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo diena 

Egidijus Vaškelevičius, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo mokytojas 

AVE vaikai 2019-03-08 Centro  klubas 

„Draugystė“ 

Taikos prospektas 

95 

10 Kūrybinė akcija „Laisvės 

paukščiai“ 

Gintarė Damanskytė, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo mokytoja 

AVE vaikai 2019-02-03 Centro  klubas 

„Saulutė“, 

Šermukšnių g. 11 

11 Viktorina, skirta Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo 

dienai „Sveikiname Lietuvą“ 

Gintarė Damanskytė, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo mokytoja 

AVE vaikai 2019-03 Centro  klubas 

„Saulutė“ 

Šermukšnių g. 11 

12 Viktorina, skirta Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo 

dienai: „Lietuva vakar ir 

šiandien“ 

Edvinas Barauskis, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo mokytojas 

AVE vaikai 2019-03 Centro klubas 

„Švyturys“, 

Šilutės plentas 40 
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13 Viktorina „Neklausk ką Lietuva 

žino apie tave, pasakyk, ką tu 

žinai apie Lietuvą“, skirta 

nepriklausomybės atkūrimo 

dienai 

Edita Letukaitė, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo mokytoja 

Nerijus Pakeliūnas, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo mokytojas 

AVE vaikai 2019-03 Centro klubas 

„Želmenėlis“ 

Vingio g. 14 B 

14 Kaziuko mugė  Justina Kairienė, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo mokytoja 

Centro klubo 

„Žuvėdra“ 

bendruomenė 

2019-03 Centro  klubas 

„Žuvėdra“ 

Herkaus Manto g. 

77 

15 Akcija „Kaip namie“ Edvinas Barauskis, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo mokytojas 

Centro mokiniai 2019-04 Centro klubai 

16 Akcija „Ieškok dešimtuko“ Egidijus Vaškelevičius, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo mokytojas 

Centro 

bendruomenė 

2019-05 Centro klubai 

17 Renginys klubo bendruomenei 

„Atostogas pasitinkant” 

Egidijus Vaškelevičius, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo mokytojas 

Centro klubo 

„Draugystė“ 

bendruomenė 

2019-05-30 Centro klubas 

„Draugystė“ 

Taikos pr. 95 

18 Mokslo metų pabaigtuvės 

„Šeimų mugė“ 

Augustina Norvilė, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo mokytoja 

Centro klubo 

„Liepsnelė“ 

bendruomenė 

2019-05 Centro klubas 

,,Liepsnelė“ 

Viršutinė g. 5  

19 Mokslo metų pabaigos šventė 

„Ar daug aš užaugau?“ 

Gintarė Damanskytė, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo mokytoja 

Centro klubo 

„Saulutė“ 

bendruomenė 

2019-05 Centro  klubas 

„Saulutė“ 

Šermukšnių g. 11 

20 Viktorina „Mano miestas“ Edvinas Barauskis, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo mokytojas 

AVE vaikai 2019-05 Centro  klubas 

„Švyturys“, 

Šilutės plentas 40 

21 Akcija „Sveikatos mėnuo“ Vilija Gedvilaitė, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo mokytoja 

Centro mokiniai 2019-06 Centro  klubai 

 22 Pramogų mėnuo Nerijus Pakeliūnas, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo mokytojas 

Centro mokiniai 2019-09  Centro  klubai 

 23 Saldusis mėnuo Gintarė Damanskytė, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo mokytoja 

Centro mokiniai 2019-10 Centro  klubai 

 24 Naujokų krikštynos Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

Centro mokiniai 2019-10 Centro klubai 

 25 Praktikumas „Saugus elgesys 

„Liepsnelės“ klube“ 

Augustina Norvilė, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo mokytoja 

AVE vaikai 2019-10 Centro klubas 

,,Liepsnelė“ 

Viršutinė g. 5  
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_______________________________  

 

 

 

 26 Viktorina „Smegenautojai“ Edvinas Barauskis, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo mokytojas 

AVE vaikai 2019-10 Centro klubas 

„Švyturys“ 

Šilutės plentas 40 

 27 Akcijos „Gamink vitaminą C“ Edita Letukaitė, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo mokytoja 

Centro mokiniai 2019-11 Centro  klubai 

 28  Žibintų-moliūgų kūrybinės 

dirbtuvės 

Egidijus Vaškelevičius, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo mokytojas 

AVE vaikai 2019-11-05 Centro klubas 

„Draugystė“ 

Taikos prospektas 

95 

 29 Kūrybinės dirbtuvės „Pojūčių 

laboratorija“ 

Augustina Norvilė, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo mokytoja 

AVE vaikai 2019-11 Centro klubas 

,,Liepsnelė“ 

Viršutinė g. 5  

 30 Projektas „Durys į save“ Augustina Norvilė, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo mokytoja 

Klaipėdos miesto 

švietimo įstaigų 

mokiniai, Centro 

AVE vaikai 

2019-11-12 Centro klubas 

,,Liepsnelė“ 

Viršutinė g. 5 

Klaipėda 

 31 Kūrybinės dirbtuvės „Įžiebkime 

Saulutės kiemelį“ 

Gintarė Damanskytė, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo mokytoja 

Centro klubo 

„Saulutė“ 

bendruomenė 

2019-11 Centro klubas 

„Saulutė“, 

Šermukšnių g. 11 

 32 Jaukumo mėnuo Edita Letukaitė, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo mokytoja 

Centro mokiniai 2019-12 Centro klubai 

 33  Klubo „Draugystė Kalėdos“ Egidijus Vaškelevičius, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo mokytojas 

Centro klubo 

„Draugystė“ 

bendruomenė 

2019-12-18 Centro klubas 

„Draugystė“ 

Taikos prospektas 

95 

 34 Kalėdinės dirbtuvės Augustina Norvilė, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo mokytoja 

Centro klubo 

„Liepsnelė“ 

bendruomenė 

2019-12 Centro klubas 

,,Liepsnelė“ 

Viršutinė g. 5  

 35 Teatralizuotas renginys  

„Mažylių kalėdos“ 

Edvinas Barauskis, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo mokytojas 

Centro klubo 

„Švyturys“ 

bendruomenė 

2018-12 Centro klubas 

„Švyturys“ 

Šilutės plentas 40 
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CENTRO 2019 METŲ SAVANORIŠKA VEIKLA 

           PRIEDAS 8 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdymo terminas Vieta 

1 Klaipėdos miesto Užgavėnių šventė, 

Atvelykio šventė 

Artūras Dargužis, neformaliojo vaikų švietimo 

(muzikos) mokytojas 

2019-02 

2019-04 

Klaipėdos senamiestis 

2 Akcija „Darom 2019“ 

 

Vida Veklenko, skyriaus vedėja,  Edvinas 

Barauskis, neformaliojo švietimo renginių 

2019-04 Klaipėdos miestas 



37 
 

organizavimo mokytojas 

3 

 

VšĮ Veiklių mamų klubo inicijuojama akcija 

„Padovanok kitam vaikui Kalėdas“ 

Edita Letukaitė, neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytoja, skyriaus vedėja, 

Nerijus Pakeliūnas, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo mokytojas 

2019-10 Klaipėdos miesto 

prekybos centrai 

4 Išsipildymo akcija „Pyragų diena“ Justina Kairienė, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo mokytoja 

2019-11 Centro klubas „Žuvėdra“, 

Herkaus Manto g.77, 

Klaipėda 

5 Akcija „Padovanok angelą“ Egidijus Vaškelevičius, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo mokytojas 

2019-12-12 Panevėžio g. 2, Klaipėda 

6 

 

 

Savanorystė Klaipėdos vaikų ligoninėje, 

bendradarbiaujant su organizacija „Raudonos 

nosys, gydytojai klounai“ 

Gintarė Damanskytė, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo mokytoja 

2019-12 Kristijono Donelaičio g. 

7, Klaipėda 

7 Maltos ordino pagalbos tarnyba „Maltiečiai“, 

akcija „Sriuba“ 

Augustina Norvilė, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo mokytoja 

2019-12 Teatro aikštė, Klaipėda 

8 Savanorystė Klaipėdos socialinių paslaugų 

centre „Danė“ 

Justina Kairienė, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo mokytoja 

2019-04 

2019-10 

Kretingos g. 44, Klaipėda 

9 Kūrybinės dirbtuvės Klaipėdos sutrikusio 

vystymosi kūdikių namuose 

Vilija Gedvilaitė, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo mokytoja 

 2019-04 

2019-05 

Turistų g. 18, Klaipėda 

10 Akcija Klaipėdos miesto gyvūnų globos 

draugijoje 

Vida Veklenko, skyriaus vedėja 2019-04 

2019-11 

Simono Daukanto g. 9, 

Klaipėda 

11 Studentų, mokinių savanoriška veikla klube Centro skyrių vedėjai, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo mokytojai 

Pagal atskirą grafiką Centro klubai 

____________________________________ 

      

 

 

 

CENTRO 2019 METŲ DARBAS SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS 

PRIEDAS 9 

Eil. Nr. Socialinis partneris Renginio pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdymo 

terminas 

1. Klubas „Draugystė“ 

1.1 Klaipėdos mokykla – darželis „Nykštukas“, Marijos 

Montessori mokykla – darželis, lopšeliai – darželiai 

Akcija „Besmegenių alėja“ Dalia Mačiulienė, skyriaus 

vedėja, Egidijus Vaškelevičius, 

2019-01-22 
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„Puriena“, „Pušaitė“, Eglutė“, Žuvėdra“ 

 

neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojas 

1.2 Raseinių „Šaltinio“ progimnazija 

 

Respublikinis projektas „Sveika 

ateitis“ 

Dalia Mačiulienė, 

skyriaus vedėja , 

Egidijus Vaškelevičius, 

neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojas 

2019-10 

2019-11 

  

1.3 „Vėtrungės“, H. Zudermano gimnazijos, Gedminų, 

M. Mažvydo, „Santarvės“ progimnazijos 

 

Atvirų durų dienos, projektas 

„Pamokos kitaip“ 

Dalia Mačiulienė, 

skyriaus vedėja , 

Egidijus Vaškelevičius, 

neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojas, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

2019-05 

2019-09 

2019-10 

 

2. Klubas „Liepsnelė“ 

2.1 Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla Atvirų durų diena „Atrask save 

po pamokų“ 

Jolanta Baipšienė, skyriaus 

vedėja, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2019-09 

2.2 Klaipėdos lopšelis – darželis „Bitutė“. Kūrybinės keramikos dirbtuvės 

„Keramikos dirbtuvėlės 

vaikams!“ 

Jolanta Baipšienė, skyriaus 

vedėja, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2019-08 

2019-09 

3. Klubas „Saulutė“ 

3.1 Klaipėdos darželis – mokykla „Saulutė“, „Gabijos“, 

„Sendvario“ progimnazijos 

Viktorinų, skirtų Lietuvos 

valstybės atkūrimo dienai, 

organizavimas 

Modesta Vainorienė, skyriaus 

vedėja, Gintarė Damanskytė, 

neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytoja 

2019 

02-03 

3.2 Klaipėdos darželis – mokykla „Saulutė“, 

Klaipėdos „Gabijos“ progimnazija 

Kūrybinių dirbtuvių 

organizavimas 

Modesta Vainorienė, skyriaus 

vedėja , Gintarė Damanskytė, 

neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytoja 

2019-09 

4. Klubas „Švyturys“ 

4.1 BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras. Šventė „Draugų diena“ Vida Veklenko, skyriaus 

vedėja, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, Grieta Barauskienė, 

2019-09 

https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1g8Oe2u_XAhXHB8AKHab4AJYQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bitutedarzelis.lt%2F&usg=AOvVaw16gY8xMd7VzfjB_IdTyckr
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Donatas Momkus, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

4.2 Martyno Mažvydo, Gedminų progimnazijos Kūrybinių dirbtuvių 

organizavimas „Rudens 

stebuklai“ 

Vida Veklenko, skyriaus 

vedėja, Violeta Kukienė, 

Svetlana Grotuzienė, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

2019-09 

4.3 Lopšelis-darželis „Liepaitė“ Kūrybinės dirbtuvės „Rudens 

stebuklai“  

Vida Veklenko, skyriaus 

vedėja, Violeta Kukienė, 

Svetlana Grotuzienė, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

2019-09 

5.Klubas „Želmenėlis“ 

5.1 Klaipėdos „Smiltelės“ vaikų globos namai Kūrybinių dirbtuvių „Spalvotas 

pasaulis“  organizavimas 

Edita Letukaitė, laikinai 

pareigas einanti skyriaus 

vedėja, Nerijus Pakeliūnas, 

neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojas, 

Aurelija Mačerinskienė, 

neformaliojo vaikų švietimo 

(dailės) mokytoja 

2019-04 

6.Klubas „Žuvėdra“ 

6.1 Mokykla – darželis „Varpelis“, 

„Verdenės“, Tauralaukio, Vitės progimnazijos 

 

Atvirų durų dienos – kūrybinės 

dirbtuvės „Atrask save“ 

 

Vaida Valinskienė, skyriaus 

vedėja, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2019-02-11 

6.2 Etnokultūros centras 

 

Projektas „Indėnų sakmės“  

savanoriavimas Klaipėdos miesto 

Užgavėnių ir Atvelykio šventėse 

Vaida Valinskienė, skyriaus 

vedėja, Justina Kairienė, 

neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytoja, Vilma 

Ramelytė, neformaliojo vaikų 

švietimo (teatro) mokytoja, 

Artūras Dargužis, neformaliojo 

vaikų švietimo (muzikos) 

mokytojas, Jurgita 

2019- 01-05 
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Lukminienė, neformaliojo 

vaikų švietimo (keramikos, 

dekoratyvinės plastikos) 

mokytoja, Rasa Jonaitienė, 

neformaliojo vaikų švietimo 

(kulinarijos) mokytoja 

6.3 Latvijos Respublikos Liepojos miesto Vaikų ir jaunimo 

centras 

Tarptautinės keramikos darbų 

parodos „Odė Žemei“ dalyviai 

Vaida Valinskienė, skyriaus 

vedėja , Jurgita Lukminienė, 

neformaliojo vaikų švietimo 

(keramikos) mokytoja 

2019-03 

6.4 Klaipėdos šachmatų sporto klubas „Bokštas“ Respublikinis šachmatų turnyras 

„Baltijos kranto taurė-2019“, 

Klaipėdos miesto 

žaibo/armagedono šachmatų 

varžybos „Dešimtmečio taurė“ 

Vaida Valinskienė, skyriaus 

vedėja , Viktoras Galuščak, 

neformaliojo vaikų švietimo 

(šachmatų) mokytojas 

2019-04-05 

6.5 Klaipėdos „Litorinos“ mokykla 

 

Projektas „Šimtmečio skoniai“ Vaida Valinskienė, skyriaus 

vedėja , Rasa Jonaitienė, 

neformaliojo vaikų švietimo 

(kulinarijos) mokytoja 

2019-10 

 

6.6 Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras Tradicinė bendra KJC dizaino 

studijos „Kukutis“ ir Centro 

keramikos būrelio „Lipdutis“ 

piešinių ir keramikos darbų paroda 

Vaida Valinskienė, skyriaus 

vedėja , Jurgita Lukminienė, 

neformaliojo vaikų švietimo 

(keramikos) mokytoja 

2019-11  

 

6.7 Klaipėdos miesto socialinių paslaugų centras „Danė“. 

 

Koncertas „Kalėdos kvepia 

gerumu“, 

kūrybinės dirbtuvės, 

pagalba savanoriaujant 

Vaida Valinskienė, skyriaus 

vedėja, Justina Kairienė, 

neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytoja, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

2019-12 

______________________________



41 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO 2019 

METŲ VEIKLOS PLANAS 
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