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KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro (toliau – Centras) veiklos planas 2021 metams 

parengtas atsižvelgiant į strateginius įstaigos planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, 

nustato metinius Centro tikslus, uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. 

2. Planuojant veiklą, siekiama įgyvendinti valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas 

švietimo paslaugas, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti Centrui skirtus išteklius, sudaryti sąlygas 

mokytis saugioje, šiuolaikiškoje aplinkoje, atitinkančioje mokinio amžių, interesus ir gebėjimus. 

3. Planas parengtas atsižvelgiant į Centro 2021-2023 metų strateginį planą. 

4. Planą įgyvendins Centro administracija, mokytojai ir kiti pedagoginiame procese 

dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, mokiniai ir jų tėvai. 

5. Programoje naudojami sutrumpinimai: atviros vaikų erdvės – AVE, neformaliojo vaikų 

švietimo - NVŠ, neformaliojo švietimo - NŠ, Europos Sąjunga - ES, savivaldybės biudžetas – SB, 

informacinės komunikacinės technologijos – IKT, lopšelis – darželis – l/d. 

 

 

II. 2020 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

6. Įgyvendinant 2020 metų veiklos planą buvo siekiama užtikrinti kokybišką ugdymo proceso 

organizavimą, kurti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo (si) reikalavimus atliepiančią aplinką. 

Prioritetai - kokybiškos neformaliojo švietimo paslaugos teikimas; kvalifikuoti mokytojai ir 

nuoseklus profesinis tobulėjimas; sveikos, saugios ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus 

atitinkančios aplinkos kūrimas. 

6.1. Sistemingai įgyvendintos pirmojo uždavinio – užtikrinti sėkmingą Centro funkcionavimą 

ir ugdymo proceso vykdymą, priemonės. Didelis dėmesys buvo skiriamas veiklą reglamentuojančių 

dokumentų rengimui, materialinės bazės gerinimui, savivaldos institucijų veiklai, ugdymo proceso 

organizavimo tobulinimui. 

Centro ugdymo proceso organizavimą, vykdymą ir funkcionavimą užtikrina 79 darbuotojai: 

55 mokytojai (iš jų 1 ekspertas, 13 mokytojų metodininkų, 10 vyresniųjų mokytojų), 1 

koncertmeisteris, 7 administracijos darbuotojai, 16 nepedagoginių darbuotojų. Nuolat skatinamas 

darbuotojų atvirumas kaitai, reflektavimas, nuolatinis tobulėjimas. 

Ugdymo procese (2020 m. spalio 1 d. duomenimis) dalyvauja 1586 mokiniai. Vidutiniškai 

per metus ugdomi 1662 mokiniai. Mokinių grupės komplektuojamos atsižvelgiant į vaikų amžių (3-

6, 7-11, 12-14, 14-19 metų amžiaus grupės). Užsiėmimų tvarkaraštis sudaromas, atsižvelgiant į 

mokinių užimtumą bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose. 

Atleidžiama nuo mokesčio 21,3% mokinių (šeima gauna socialinę pašalpą; skirta minimali 

priežiūros priemonė; vaikas auga globos namuose; vaikas auga daugiavaikėje šeimoje; kai laikinai 

yra sunki vaiko šeimos materialinė padėtis).  
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Ugdymą organizuojant nuotoliniu būdu, buvo pradėtos taikyti naujos mokymo priemonės, 

išmaniosios programėlės, nuotolinio darbo platforma Zoom ir kt. Įdiegta elektroninio dienyno sistema 

TAMO, gautas nemokamas Microsoft Office 365 licencijos paketas. Siekdami ugdymo kokybės 

dirbant nuotoliniu būdu, mokytojai nuolat tobulino skaitmeninio raštingumo kompetencijas, dalyvavo 

įvairiuose mokymuose ir konferencijose. 

Centro veiklos kokybė vertinta pasitelkiant 3 apklausas ir tyrimą. Centre buvo organizuojama 

mokinių tėvų apklausa, siekiant įvertinti Centro pasiruošimą darbui nuotoliniu būdu ir vaikų vasaros 

poilsio stovyklos poreikius, atliktos pedagoginių darbuotojų apklausos „Mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo poreikiai 2021 metams“ ir „Organizacinė kultūra neformaliojo vaikų švietimo įstaigoje“, 

Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba atliko darbuotojų psichologinio klimato tyrimą. 

Apklausų rezultatai pristatyti ir aptarti Centro tarybos, mokytojų ir metodinių tarybų posėdžiuose. 

Taip pat stebėta neformaliojo vaikų švietimo programų ir AVE organizavimo veikla, nuolat 

kontroliuojamas mokinių skaičius grupėse, atliekama atlyginimo už neformalųjį vaikų švietimą 

(permokų, įmokų, skolų) analizė. Siekiant ugdymo proceso kokybės, stebėtos 56 pamokos 

Centro funkcionavimui didelės reikšmės turi savivaldos institucijų veikla. Buvo organizuoti 3 

Centro tarybos posėdžiai, 3 metodinės tarybos posėdžiai, 4 Centro mokytojų tarybos posėdžiai. Vyko 

darbuotojų civilinės saugos mokymai.  

Atlikti visi numatyti ugdymo(si) aplinkos gerinimo darbai, atnaujintas ugdymo(si) 

inventorius. Įsigyta šiuolaikinių ir inovatyvių ugdymo(si) priemonių už 8605,96 Eur: meno ir amatų 

reikmenys, žaidimai, laisvalaikio ir sporto inventorius, veiksmo kamera, sensorinių pojūčių mini 

kambarys, šviesos rėmelis ir kt.). Informacinių technologijų atnaujinimui ir interneto tinklo 

praplėtimui panaudota – 2128,57 Eur: nupirkti 3 nešiojami kompiuteriai, įrengtas WiFi tinklas klube 

„Žuvėdra“. Įsigyti nauji baldai: klubui „Želmenėlis“ – atvirų vaikų erdvių minkštasuolis; klubui 

„Draugystė“ – atvirų erdvių korpusiniai ir multifunkciniai transformuojami minkštieji baldai, mobili 

rūbų kabykla; klubui „Švyturys“ – mobili rūbų kabykla. Baldams įsigyti panaudota 5672,00 Eur.  

Savivaldybės biudžeto lėšomis įsigytas ilgalaikis turtas, 5 pandusai, už 10000,00 Eur. Centro 

lėšomis suremontuota 150 kv m klubo „Švyturys“ patalpų: perdažytos sienos, įrengtos naujos sienines 

spintos, sumontuoti nauji LED šviestuvai. 

Pasirašyta 2020-11-05 Valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. 13SUN-38-(14.13.56.), pagal 

kurią Centras disponuoja klubo „Švyturys“ žemės sklypu, adresu Šilutės pl. 40A.  

Gautas 2020-10-21 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos 

ministerijos „Leidimas-higienos pasas“ Nr. (3-11 14.2.1)LHP–4930, Centro klubui „Žuvėdra“, 

adresu Herkaus Manto g. 77, Klaipėda.  

Mokinių saugumui užtikrinti įrengtos apsauginės tvorelės nuo važiuojamosios dalies prie 

klubų „Žuvėdra“ ir „Švyturys“. Prie klubų „Liepsnelė“ ir „Saulutė“ pastatyti įspėjamieji kelio ženklai 

„Atsargiai vaikai”. 

6.2. Tikslingai įgyvendintos antrojo uždavinio – sudaryti sąlygas atsiskleisti mokinių 

gebėjimams ir kryptingai juos plėtoti, priemonės. Mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui 

įgyvendinamos 78 neformaliojo vaikų švietimo programos, 123 grupės (2019 m. – 62 programos, 

2018 m. – 67). Dauguma įgyvendinamų programų yra meninės krypties (dailės, muzikos, šokio, teatro 

krypčių). Taip pat įgyvendinamos gamtos, sveikos gyvensenos, turizmo, medijų, informacinių 

technologijų, kulinarijos, kalbų ir kitų krypčių programos. 2020 m. metais pradėtos vykdyti naujos 

programos - matematikos, programavimo, grojimo ukulele, ispanų kalbos. Veiklos, skirtos vaikų ir 

mokinių asmeninėms, socialinėms, iniciatyvumo ir kūrybingumo, komunikavimo, pažinimo, 

mokėjimo mokytis ir dalykinėms kompetencijoms ugdyti.  

Didelis dėmesys skiriamas mokinių įvairių gebėjimų atskleidimui bei plėtojimui. Siekiama 

pažadinti vaiko kūrybines galias ir sudaryti sąlygas patirti sėkmę. Šio uždavinio įgyvendinimui, buvo 

organizuoti 192 renginiai (2019 m. – 65, 2018 m. – 146): 

- 4 miesto renginiai (Klaipėdos miesto akcija „Besmegenių alėja“, šeimų žygis – „Rudenėjančiu 

pajūriu“, akcija „Įžiebkime Saulutės kiemelį“, anglų kalbos konkursas „Jaunasis europietis“); 

- 9 respublikiniai renginiai (I-asis respublikinis šokio konkursas „Virtualus šokio virusas“, II-

asis respublikinis šokio konkursas „Kalėdinis virtualus šokio virusas“, respublikinis tikro 
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garso festivalis „Tikras garsas“, respublikinis vaikų šokio festivalis ,,Mažas žmogutis“, 

respublikinė tautinio šokio ir muzikos šventė ,,Aš tikrai myliu Lietuvą“ skirta kovo 11-ąjai, 

respublikinis fotografijų konkursas „Šešėlis šviesoje“, respublikinis mokinių gamtos mokslų 

konkursas „Žalias karantinas“, respublikinis vaikų ir mokinių piešinių konkursas ,,Nerimtai“, 

respublikinis finansinio raštingumo praktinės veiklos projektas-konkursas „Asmeninių 

finansų labirintai“); 

- 3 tarptautiniai renginiai (tarptautinis vaikų piešinių konkursas „Šiuolaikinė madona 2020“, 

tarptautinis vaikų ir jaunimo lėlių teatrų festivalis „Šalpusnis“, virtuali tarptautinė keramikos 

darbų paroda „Odė Žemei 2020“); 

- 25 projektai; 

- 33 kūrybinės dirbtuvės; 

- 94 edukaciniai užsiėmimai; 

- 7 autorinės mokinių darbų parodos, 17 būrelių mokinių darbų parodų Klaipėdos mieste ir 

Centro interneto svetainėje (virtualios). 

Renginių organizavimui išleista 4143,85 Eur. 

2020 m. rugpjūčio 17-28 d. Centro ir miesto mokiniams buvo organizuota kūrybinė - pažintinė 

vaikų vasaros poilsio dienos stovykla „Aplink pasaulį per 5 dienas“. Dvejose pamainose  dalyvavo 

475 Klaipėdos miesto mokiniai (2019 m. - 734,  2018 m. – 1104). Stovykla dalinai finansuota 

valstybės lėšomis, gautas finansavimas 9849,00 Eur. 

Centro mokytojai ir mokiniai skatinami dalyvauti miesto, respublikiniuose, tarptautiniuose 

renginiuose: 

- tarptautiniuose konkursuose laimėtos prizinės vietos: festivalis - konkursas „Baltic Amber 

Palanga 2020“ I vieta (šokio būrelis „Credo“, 8 mokiniai), I vieta (šokio būrelis ,,Šokliukai“, 

21 mokinys); 

- respublikiniuose konkursuose laimėtos prizinės vietos: respublikinis vaikų piešinių 

konkursas „Mes mylime gyvūnus“, I vieta (dailės būrelio „Mozaika“ mokinė Alina 

Penkovskaja), respublikinis šachmatų turnyras „Rapid In Klaipeda 2020 Par 1“, III vieta 

(Šachmatų būrelio mokinys Augustas Jonkus);  

- miesto konkursuose laimėtos prizinės vietos: Klaipėdos miesto šachmatų turnyras „Bokšto 

taurė 2020“, III vieta (Šachmatų būrelio mokinys Domas Aužbikavičius), konkursas – 

paroda ,,Nupieškime valstybės atkūrimo 30-metį pasitinkančią Klaipėdą“, II vieta (dailės 

būrelis „Ultramarinas“), paguodos diplomas (dailės būrelio ,,Ultramarinas“ mokinys Girius 

Bukantas); 

- pelnytos nominacijos ir kiti pasiekimai: šokio konkursas-festivalis ,,Šokime kartu -„Junga“, 

aš ir tu“,  nominacija „Nuotaikingiausias šokis“ (šokio būrelis ,,Šokliukai“, 21 mokinys), 

nominacija už „Plastiškumą“ (šokio būrelis „Step“, 7 mokiniai), Kalbų kengūra 2020,  

Sidabrinės kengūros diplomas (Anglų kalbos būrelio mokinės Julija – Lėja Kasperaitytė, 

Evija Bautronytė), Vertimų ir iliustracijų konkursas, Sidabrinės kengūros diplomas (Anglų 

kalbos būrelio mokinys Adrijus Jurkus).  

Už pasiektus aukštus rezultatus, meninę, kūrybinę veiklą mokiniai skatinami Centro 

direktoriaus padėkos raštais, atminimo dovanomis. Didelė dalis renginių, kuriuose buvo planuojama 

dalyvauti, buvo atšaukti dėl karantino ir epidemiologinės situacijos.  

Centre vykdoma projektinė, socialinė, prevencinė, kultūrinė, pažintinė veikla. Didelis 

dėmesys skiriamas ekologijai, sveikai gyvensenai. Buvo organizuotos diskusijos ir problemos 

sprendimo būdų paieškos „Prieš patyčias“, akcija „Mano EKO marškinėliai“, sveikatinimo akcija 

„Nerūkyk“, sveikatingumo renginiai „Judumas be taršos“, „Orientacinės lenktynės“.  

Centro klubuose veikia atviros vaikų erdvės (toliau – AVE), kuriose lankosi 7–19 metų 

mokiniai. Mokinių apsilankymų skaičius atvirose vaikų erdvėse 2020 m. – 21443 (2019 m. – 14443, 

2018 m. – 12578). Apsilankymų skaičius vidutiniškai per mėnesį – 2144, per dieną – 107 mokiniai.  

AVE organizuojamos veiklos, skirtos socialinių emocinių kompetencijų, gyvenimo įgūdžių 

lavinimui, asmenybės tobulėjimui, sveikos gyvensenos ir ekologinio sąmoningumo skatinimui, 

kūrybiškumo, kritinio ir loginio mąstymo ugdymui. Atvirose vaikų erdvėse organizuotos 7 viktorinos, 
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7 diskusijos, 5 parodos, 5 išvykos, 18 akcijų, 3 konkursai, 11 švenčių ir 42 kiti įvairių formų renginiai 

(kūrybinės dirbtuvės, fotosesijos, krikštynos, popietės, susitikimai).  

Veikla vykdoma Centro klubų patalpose ir viešose miesto erdvėse - miesto parkai, žaidimų aikštelės, 

Melnragės paplūdimys ir kt. Veiklai organizuoti pasitelkiami studentai, atliekantys praktiką, 

savanoriai ir socialiniai partneriai. 

Centro bendruomenė plėtoja savanorišką veiklą: sudaryta 20 savanoriškos veiklos atlikimo 

sutarčių su savanoriais, kurie organizavimo kūrybinius, edukacinius užsiėmimus, kūrė virtualias 

ugdymo priemones, dalyvavo organizuojant vaikų vasaros poilsio dienos stovyklą (2019 m. – 9, 2018 

m. – 5).  

Bendruomenė inicijavo savanorišką veiklą ir dalyvavo 4 renginiuose: Klaipėdos miesto 

Užgavėnių šventė, akcijos „Padovanok kitam vaikui Kalėdas“, „Mano Tavo saldžios Kalėdos“, 

Maltos ordino pagalbos tarnybos „Maltiečiai“ akcija „Sriuba“ (2019 m. – 7, 2018 m. – 14). 

Vasario mėnesį vyko 3 Erasmus+ projekto „Reach out“ kūrybinės dirbtuvės, kurias Centro 

mokiniams organizavo profesionalūs menininkai iš Didžiosios Britanijos, Portugalijos ir Rumunijos. 

Centras koordinuoja tarptautinio Erasmus+ projekto „Jobs for young artists“ įgyvendinimą Lietuvoje.  

Vykdyta 15 tarptautinių „E-Twining“ projektų: „Our Living Environment. Problems and 

Solutions“, „See the Beauty! Love Our Earth!“, „On the Trail of Fairy Tales“, „My town your town“,  

„Pažinkime vieni kitų kultūras“, „STRIVE“, „After school activities and free time“,  „Fun and easy 

ways to learn English“,  „Enjoy English“ (2019 m. – 15, 2018 m. – 9). 

Pateiktos 2 neformaliojo vaikų švietimo programų atitikties reikalavimams paraiškos 

Klaipėdos miesto savivaldybei neformaliojo vaikų švietimo programų „Meninių veiklų faktorius“ ir 

„Etno akademija“ finansavimui gauti. Gautas finansavimas programų įgyvendinimui. 

6.3. Kryptingai įgyvendinamas trečiasis uždavinys - siekti metodinių grupių narių 

bendruomeniškumo, kryptingo gerosios patirties dalinimosi. Centre aktyviai plėtojama mokymosi 

visą gyvenimą idėja. Šis uždavinys vykdomas mokytojus skatinant nuolat kelti kvalifikaciją, užsiimti 

savišvieta ir dalintis gerąja patirtimi.  

 Metodinę veiklą koordinavo Centro metodinė taryba, kurią sudaro šešios metodinės grupės: 

dailės, muzikos, šokio, kalbų ir teatro, renginių organizavimo mokytojų metodinės grupės, metodinė 

grupė „Mozaika“. Metodinė veikla buvo orientuota į asmeninį meistriškumą ir veikimą komandomis. 

Metodinės grupės organizavo 3 metodines dienas: „Ugdomoji meno terapija – apie kavą su kava“ 

Klaipėdos miesto dailės, keramikos, floristikos mokytojams; „Projektinė veikla: kas? kaip? kur? 

kada?“ visiems Lietuvos Respublikos mokytojams, besidomintiems projektine veikla; „Profesinis 

bendradarbiavimas ugdymo procese“. Buvo organizuoti kitų formų metodiniai renginiai - šokio 

mokytojų metodinės grupės mokytojų išvyka į „Šeiko šokio teatrą“, dailės mokytojų metodinės 

grupės mokytojų edukacinė išvyka į Klaipėdos kultūrų komunikacijų centrą. 

Siekiant kryptingo patirties pasidalinimo, buvo organizuota 16 atvirų pamokų (2019 m. – 16, 

2018 m. – 12), mokytojai skaitė 17 pranešimų įstaigos, miesto, šalies mokytojams ir Liepojos vaikų 

ir jaunimo laisvalaikio centro bendruomenei (2019 m. – 1, 2018 m. – 3). Parengta tarptautinė 

kvalifikacijos tobulinimo programa - seminaras „Neformalusis švietimas Lietuvoje ir Latvijoje – 

nuotolinio ugdymo galimybės ir iššūkiai“ su Liepojos vaikų ir jaunimo centru (Latvija). Anglų kalbos 

mokytoja Ingrida Lekstutienė, projektinės platformos eTwinning ambasadorė Klaipėdos regione, 

organizavo 8 seminarus apie projektinės veiklos galimybės pradedantiems ir pažengusiems 

vartotojams. 

Centro pedagogams suorganizuoti 5 bendri seminarai: „Sėkmingas pokyčių valdymas ir 

lyderystė“, „Stresas ir perdegimas pedagogo darbe“, „Emocinė kultūra EQ komandoje“, 

išvažiuojamasis gerosios patirties seminaras „Neformaliojo švietimo organizavimas Gargždų vaikų 

ir jaunimo laisvalaikio centre. Netradicinių erdvių panaudojimas ugdymui“, informacijos pateikimo 

ir viešinimo mokymai „Būk matomas. Įdomiai“ (2019 m. – 5, 2018 m. – 8). 1 mokytojas dalyvavo 

Erasmus+ projekto lėšomis finansuojamuose tarptautiniuose mokymuose „Program for completing a 

traineeship organized by Perfect Project“ (Lenkija).  
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Darbuotojai kvalifikaciją tobulino atsižvelgdami į įstaigos tikslus, prioritetus, kvalifikacijos 

tobulinimo programą. Centro darbuotojai vidutiniškai kvalifikaciją kėlė 9 dienas per metus. Pagal 

pateiktus prašymus, darbuotojams apmokėti visi kvalifikacijos tobulinimo renginiai. 

6.4. Įgyvendinant ketvirtąjį uždavinį - kurti ir puoselėti įstaigos tradicijas, aktyvinti 

bendradarbiavimą su mokinių tėvais ir socialiniais partneriais, tęsiamas ir tobulinamas darbas su 

mokinių tėvais, socialiniais partneriais.  

Siekiant kokybiško ir visapusiško mokinių tėvų informavimo ir aktyvaus dalyvavimo Centro 

veikloje, organizuojami įvairių formų tėvų susirinkimai, kūrybinės dirbtuvės. Centro interneto 

svetainėje informacija pateikiama operatyviai, su ja gali susipažinti mokiniai, tėvai, visuomenė. Tėvai 

aktyviai dalyvavo mokslo metų pradžios šventėse, „Atradimų savaitės“ veiklose, šeimų žygyje 

„Rudenėjančiu pajūriu“, kartu su mokiniais rengiamuose įvairiuose edukaciniuose užsiėmimuose.  

 Į Centro gyvenimą ir ugdymo procesą tėvai sėkmingai įsitraukė veiklą organizuojant 

nuotoliniu būdu – aktyviai bendradarbiavo su mokytojais, administracija, padėjo vaikams, dalyvavo 

užsiėmimuose kartu su vaikais. Siekiama, kad tėvai aktyviau dalyvautų Centro tarybos veikloje, 

priimant įvairius sprendimus, kurie reikalingi tobulinant ir planuojant Centro veiklą. 

Plėtojamas darbas su socialiniais partneriais, pasirašytos 2 naujos bendradarbiavimo sutartys 

su Klaipėdos l/d „Giliukas“ ir Klaipėdos M. Mažvydo progimnazija. Organizuotas 1 respublikinis 

socialinis projektas „Įgarsinu pasaką“ ir 9 Klaipėdos miesto projektai kartu su socialiniais partneriais 

(m/d „Saulutė“, m/d „Varpelis“,  l/d „Pumpurėlis“, l/d „Giliukas,  Klaipėdos miesto savivaldybės 

Imanuelio Kanto viešoji bibliotekos Girulių biblioteka, Medeinės mokykla, M. Mažvydo 

progimnazija). 

Centro bendruomenei, Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikams ir bendrojo 

ugdymo mokyklų mokiniams buvo organizuoti 94 įvairių krypčių edukaciniai užsiėmimai: „Muzikos 

ir meno laboratorija“, „Advento vainikas“, „Kalėdų rezidencija“, „Kalėdų angeliukas“, „Parsinešk 

Kalėdas namo“, „Ridikas“, „Renkuosi 0“, „Knygos skirtukas/ atvirukas“, „Papuošk ledinuką“, 

„Papuošk obuolį“, kūrybinės keramikos edukacija, „Laisvalaikis zumbos ritmu“, „Visos pasaulio 

spalvos“, „Pasigamink dovanų maišelį“, „Teatro žaidimai“, „Kine - tu“.  

Bendradarbiaujant su profesinėmis ir aukštosiomis mokyklomis, 6 Klaipėdos valstybinės 

kolegijos, Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos, Kauno technologijų universiteto studentai atliko 

praktiką, vykdė tyrimus ir savanorišką veiklą. 5 Liepojos universiteto ikimokyklinio ugdymo studijų 

studentai atliko praktiką, finansuojamą programos Erasmus+ lėšomis. Nuolat palaikomi ryšiai su 

organizacija „Arttrain“ (Danija), su kuria 2020-2021 m. įgyvendinamas Erasmus+ strateginės 

partnerystės jaunimui projektas (KA205) „Jobs for Young Artists“. 

Siekiant stiprinti Centro patrauklumą, apie veiklą bendruomenė ir miesto visuomenė 

informuojamos viešai skelbiant pranešimus Centro tinklalapyje www.kvlc.lt, socialiniuose portaluose 

Facebook (paskyros pavadinimas „Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras“), Instagram (paskyros 

pavadinimas „kvlc_klaipeda“) ir žiniasklaidoje: leidinys „Švietimo naujienos“ („Šeimų žygis 

„Rudenėjančiu pajūriu“); naujienų portalas „Klaipėda, aš su tavimi“ („Tarptautinis vaikų lėlių teatrų 

festivalis „Šalpusnis” sugrįžta“); dienraštis „Klaipėda“ („Neformalus ugdymas Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centre – jaunimo tobulėjimui“); reportažas Balticum televizijoje (apie akciją 

„Besmegenių alėja“), mokytojų parengti vaizdo įrašai buvo transliuojami LRT televizijos laidose 

„Labas rytas“, „Įdomiosios pamokos“. Veiklos viešinimui sumaketuotos ir atspausdintos naujo 

įvaizdžio vizitinės kortelės, plakatai. Nauji mokslo metai pradėti su nauju devizu „Atrask! Kurk! 

Tobulėk!“. 

Sprendžiamas klausimas dėl klube „Želmenėlis“ trūkstamų patalpų ugdymui(si). 

Atsižvelgiant į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimą 2016 m. birželio 23 d. Nr. T2-174 

,,Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“, laukiamas Vingio g. 14B pirmo aukšto patalpų perdavimas 

Centro naudojimui.  

Centro administracijos, klubo ,,Želmenėlis“ patalpos neturi leidimo–higienos paso dėl pastatų 

paskirties neatitikimo. Pateikti prašymai Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos finansų ir 

turto departamento Turto skyriui dėl pastatų paskirties keitimo. Pateiktos paraiškos Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos direktoriui dėl reikalingų remonto darbų poreikio. 
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7. 2020 metų programos įgyvendinimo vertinimas pagal SSGG būtų toks: 

 

Stiprybės Silpnybės 

1. Kokybiška personalo veikla. 

2. Gerėja įstaigos materialinė bazė. 

3. Išorinių finansavimo šaltinių pritraukimas 

ugdymo proceso kokybės ir aplinkos 

modernizavimui. 

4. Ugdymui palankus ir saugus mikroklimatas. 

5. Centro klubų geografinė padėtis yra palanki 

plėtoti neformaliojo vaikų švietimo veiklą  

6. Aktyviai formuojamas teigiamas Centro 

įvaizdis 

7. Teikiamų neformaliojo vaikų švietimo 

paslaugų pasiūlos gausa ir įvairovė. 

8. Racionaliai naudojami finansiniai ištekliai. 

9. Organizuojamas vaikų vasaros užimtumas. 

1. Daliai mokytojų trūksta IKT kompetencijų.  

2. Per mažas dėmesys skiriamas mokinių 

asmeninių ir socialinių įgūdžių lavinimui. 

3. Trūksta pasirengimo dirbant su gabiais ir 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais. 

4. Rinkos sąlygos lemia tai, kad mokytojai dirba 

keliose darbo vietose, todėl kenčia darbo 

kokybė. 

5. Novatoriškam ugdymui skirtų priemonių 

trūkumas.  

Galimybės Grėsmės 

1. Aktyvesnis IKT naudojimas ir  pritaikymas 

ugdymo procese. 

2. Stiprūs ryšiai su mokinių tėvais, socialiniais 

partneriais. 

3. Sudaromos sąlygos darbuotojų gerosios 

patirties sklaidai ir tobulėjimui.  

4. Panaudoti rėmėjų ir 1,2 proc. GPM lėšas, 

modernizuojant Centro materialinę bazę, 

įrengiant šiuolaikines edukacines erdves. 

5. Naujų neformaliojo vaikų švietimo programų 

pasiūla ir mokytojų specialistų paieška. 

6. Komandinio darbo kultūros tobulinimas. 

7. Mokytojų dalyvavimas tarptautiniuose 

kvalifikacijos kėlimo kursuose. 

8. Edukacinių programų pasiūla Klaipėdos 

miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikams ir 

bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams. 

1. Didelis mokinių užimtumas ir pamokų krūvis 

bendrojo ugdymo mokyklose. 

2. Įstaigos finansavimo metodika neatitinka 

šiuolaikiškai įstaigai būdingų poreikių. 

3. Aukštos kvalifikacijos specialistų trūkumas. 

4. Mieste didelė neformaliojo vaikų švietimo 

paslaugas teikiančių privačių įstaigų ir laisvųjų 

mokytojų pasiūla.  

5. Didelis vaikų, atleistų nuo atlyginimo už 

teikiamą neformalųjį vaikų švietimą, skaičius.  

7. Didelė įstatyminės bazės kaita. 

  

 

III. VIZIJA IR MISIJA 

 

8. Vizija - pozityvi, atvira visuomenei ir kaitai, jauki ir saugi, kurioje įdomu mokytis ir gera 

dirbti.  

9. Misija - užtikrinti kokybiškas neformaliojo švietimo paslaugas, orientuotas į vaiko 

gyvenimo įgūdžių, asmeninių, socialinių, edukacinių ir kitų bendrųjų kompetencijų ugdymą. 

 

IV.  STRATEGINIS TIKSLAS, METINIS VEIKLOS TIKSLAS, PRIORITETAI 

 

10. 2021–2023 m. strateginiu planu siekiama sudaryti sąlygas kiekvienam Klaipėdos miesto 

ikimokyklinio amžiaus vaikui ir mokyklinio amžiaus mokiniui ugdytis aplinkoje, atitinkančioje jo 

amžių, interesus ir gebėjimus, kurie įgalintų nuolat įgyti ir plėtoti jam būtinas kompetencijas, 

padėsiančias gyventi nuolat besikeičiančioje, įvairialypėje, kultūrinėje terpėje, taupiai ir tikslingai 

naudoti švietimui skirtus išteklius.  
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11. 2021 m. veiklos prioritetas - profesinis pedagogų skaitmeninio raštingumo tobulinimas 

(gilinimas), naudojant informacines komunikacines technologijas ir jas integruojant į ugdymo 

procesą, taikant virtualias ir nuotoliniam mokymui(si) skirtas platformas.  

12. Metinės veiklos tikslas - užtikrinti ugdymo(si) proceso kokybę bei saugią ugdymo(si) 

aplinką, racionaliai naudojant ir valdant finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius. 

  

V. METINIAI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

13. Metinės veiklos uždaviniai:  

13.1.užtikrinti sėkmingą Centro funkcionavimą ir ugdymo(si) kokybę;  

13.2. organizuoti kryptingą darbuotojų profesinį tobulėjimą ir aktyvinti profesinės 

patirties sklaidą; 

13.3. tenkinti mokinių ir AVE lankytojų pažinimo ir saviraiškos poreikius; 

13.4. siekti mokinių tėvų įsitraukimo į ugdymo procesą ir stiprinti socialinę partnerystę; 

13.5 gerinti Centro materialinę bazę ir užtikrinti IKT bei šiuolaikiškų ugdymo priemonių 

įsigijimą.  

14. Priemonės uždaviniams įgyvendinti (1 priedas). 

 

 

VI. LAUKIAMAS REZULTATAS 

 

15. Įgyvendinus uždavinius bus pasiekti pokyčiai: 

15.1. Užtikrintas sėkmingas Centro ir ugdymo kokybė. 

15.2. Patobulintos pedagoginių darbuotojų profesinės žinios ir aktyvi gerosios patirties 

sklaida. 

15.3. Tenkinami mokinių ir AVE lankytojų pažinimo ir saviraiškos poreikiai. 

15.4. Mokinių tėvai aktyviai dalyvauja Centro veikloje, stiprinami ryšiai su socialiniais 

partneriais. 

15.5. Pagerinta Centro materialinė bazė, atnaujintas inventorius ir mokymo priemonės. 

 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Programos įgyvendinimą koordinuoja Centro direktoriaus pavaduotojas ugdymui,  

direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams, skyrių vedėjai. 

17. Programą vykdo visi bendruomenės nariai.  

18. Priežiūrą vykdo Centro direktorius.  

19. Už programos vykdymą bus atsiskaitoma Centro  savivaldos institucijoms, steigėjui.  

20. Veiklos planas skelbiamas Centro internetinėje svetainėje www.kvlc.lt. 

 



Eil. Nr.
Priemonės pavadinimas

Atsakingas asmuo arba 

vykdytojas

Vykdymo 

terminas
Tiksli data Atsiskaitymo forma

5.1

5.1.1

parengti iki      

2021-01-20
Parengta deklaracija

2021-01-31
Pateiktos deklaracijos, pateiktas 

pranešimas VMI

iki 2021-01-15 Parengtas ataskaitos projektas

2021-01-15 Pateikta ataskaita Direktoriui

5.1.1.3 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas 

Centro darbuotojų 

tarifiniai ir etatų sąrašai

Direktorius, dokumentų 

koordinavimo specialistas

Sausis, 

rugsėjis

Iki 2021-01-05, 

2021-09-06

Parengti tarifiniai ir etatų sąrašai, 

peteikti Direktoriui

5.1.1.4 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas 

Centro buhalterinės 

apskaitos ir planavimo 

dokumentai

Direktorius, dokumentų 

koordinavimo specialistas
Sausis 2021-01-15

Parengti buhalterinės apskaitos ir 

planavimo dokumentai, pateikti 

Direktoriui

5.1.1.5 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas 

Sveikatos patikros sąrašo 

parengimas
Raštinės administratorius Sausis 2021-01-15

Parengti sveikatos patikros sąrašai, 

pateikti Direktoriui

5.1.1.6 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas 

Pirmosios pagalbos ir 

higienos įgūdžių 

pažymėjimų sąrašo 

parengimas

Raštinės administratorius Sausis 2021-01-31

Parengti pirmosios pagalbos ir 

higienos įgūdžių pažymėjimų 

sąrašai, pateikti Direktoriui

Priedas Nr. 1

BĮ Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro 2021 metų 

veiklos plano metiniai uždaviniai ir priemonės

1 uždavinys - užtikrinti sėkmingą Centro funkcionavimą ir ugdymo kokybę

Įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų parengimas ir koregavimas 

5.1.1.1
Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas 

Privačių interesų 

deklaravimas, turto 

deklaravimas, parengti 

pranešimą VMI

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams, skyrių vedėjai

Sausis

Sausis

5.1.1.2 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas 

Finansų kontrolės 

ataskaita

Dokumentų koordinavimo 

specialistas



5.1.1.7 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas 

Turizmo pažymėjimų 

sąrašo parengimas
Raštinės administratorius Sausis 2021-01-31

Parengti turizmo pažymėjimų 

sąrašai, pateikti Direktoriui

5.1.1.8 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas 

Mėnesio darbo laiko 

apskaitos žiniaraščio 

parengimas

Raštinės administratorius kas mėnesį

iki mėnesio 

paskutinės darbo 

dienos

Parengti mėnesio darbo laiko 

apskaitos žineraščius,pateikti 

Direktoriui

5.1.1.9 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas 

Parengti Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro 

pedagogų vardinį sąrašą 

Raštinės administratorius Spalis 2021-10-25
Parengti pedagogų vardinį sąrašą, 

pateikti Direktoriui

5.1.1.10 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas 

Parengti KVLC 

nepedagoginių ir 

pedagoginių darbuotojų 

sąrašą interneto svetainei

Raštinės administratorius Kovas, Spalis
Iki 2021-03-01, 

2021-10-01

Parengti pedagogų  ir 

nepedagoginių darbuotojų sąrašą, 

pateikti Direktoriui

5.1.1.11 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas 

Parengti dokumentų 

naikinimo aktus ir 

apyrašus

Raštinės administratorius Rugpjūtis 2021-08-31

Parengti dokumentų naikinimo 

aktai ir apyrašai, pateikti 

Direktoriui

5.1.1.12 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas 

Parengti Centro 

darbuotojų DS pakeitimus 

(papildymus)

Raštinės administratorius
Sausis, 

Rugsėjis

Iki 2021-01-05, 

2021-09-06

Parengtus Centro darbuotojų DS 

pakeitimus (papildymus), pateikti 

Direktoriui

5.1.1.13 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas 

Viešųjų pirkimų 

ataskaitos Atn-3 

pateikimas VPT

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams

Sausis 2021-01-31

Parengta ataskaita, popierinis 

variantas pateiktas Direktoriui, VP 

ataskaita pateikiama CVP IS 

sistemoje 

5.1.1.14 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas 

2021 m. Centrui skirtų 

asignavimų paskirstymas 

ketvirčiais, suvedimas į 

EBSV sistemą

Dokumentų koordinavimo 

specialistas
Vasaris

Tikslią datą 

nustato 

planavimo ir 

analizės skyrius

Suvesta į EBSV sistemą, pateikta 

informacija Direktoriui



5.1.1.15 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas 

Paramos lėšų 

panaudojimo 

bendruomenių protokolų 

parengimas

Skyrių vedėjai, klubų 

bendruomenės paramos 

skirstymo komisija

Sausis iki 2021-01-31

Parengti protokolai, pristatyti 

Centro paramos skirstymo 

komisijos pirmininkui

5.1.1.16 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas 

Centro direktoriaus 

veiklos ataskaita
Direktorius Sausis iki 2021-01-15

Ataskaita įkelta į KVLC svetainę, 

pateiktas Klaipėdos miesto 

Švietimo skyriui

5.1.1.17 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas 

Pedagoginių darbuotojų 

atestacijos programa

Direktorius, atestacijos 

komisijos sekretorius
Sausis iki 2021-01-10

Parengta programa, pateikta 

Švietimo skyriui

5.1.1.18 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas 

FR0002 formos 

pateikimas VMI

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems klausimams

Sausis 2021-01-31 Pateikta deklaracija VMI

5.1.1.19 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas 

Centro darbuotojų 

atostogų grafikas 

Skyrių vedėjai, raštinės 

administratorius 
Sausis iki 2021-01-31 Prateikti prašymai

5.1.1.20 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas 

Informacija apie atleistų 

nuo mokesčio  mokinių 

skaičių ir mokesčių sumą

Dokumentų koordinavimo 

specialistas
kas mėnesį iki mėnesio 15 d. Pateikta informacija Direktoriui

5.1.1.21
Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas 

Pateikti informaciją apie 

darbuotojus, kuriems 

apskaičiuotos papildomos 

draudžiamosios pajamos

Dokumentų koordinavimo 

specialistas
kas mėnesį iki mėnesio 12 d. Pateikta informacija Direktoriui

5.1.1.22
Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas 

Darbuotojų atlyginimų 

priskaitymo žiniaraščių 

patikrinimas ir stebėsenos 

lentelės pildymas

Dokumentų koordinavimo 

specialistas
kas mėnesį iki mėnesio 6 d. Pateikta informacija Direktoriui



5.1.1.23 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas 

Išvykusių mokinių skolų 

/permokų lentelės 

parengimas

Dokumentų koordinavimo 

specialistas
kas mėnesį

per 3 darbo 

dienas po įnašų 

žiniaraščio 

gavimo

Pateikta informacija Direktoriui

5.1.1.24 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas 

Kasos ir bilietų apskaitos 

dokumentų perengimas

Dokumentų koordinavimo 

specialistas
kas mėnesį

Per 5 darbo 

dienas, 

pasibaigus 

mėnesiui

Pateikta informacija Direktoriui

5.1.1.25
Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas 

Mokinių mokesčiai už 

moksl. skolų ir permokų 

analizė

Dokumentų koordinavimo 

specialistas
kas mėnesį

Per 3 darbo 

dienas nuo 

įmokų 

žiniaraščio 

gavimo 

Pateikta informacija Direktoriui

5.1.1.26 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas 

Skyrių vedėjai kas mėnesį
iki 25 mėnesio 

dienos

El. paštu direktoriaus pavaduotojui 

ūkio ir bendriesiems klausimams 

pagal pateiktą lentelę

5.1.1.27
Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas 

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams

kas mėnesį
iki 25 mėnesio 

dienos

Deklaruoti skaitiklių parodymai 

tiekėjų sistemose, dujų skaitiklio 

parodymai pateikti Klaipėdos m. 

savivaldybei el. paštu. 

akvilina.dignaitiene@klaipeda.lt

5.1.1.28

Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas 

Dokumentų paruošimas 

archyvavimui

Raštinės administratorius, 

direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems klausimams, 

duomenų bazės specialistas

Sausis visą mėnesį Ruošiami segtuvai archyvavimui

5.1.1.29

Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas 

Metinės veiklos vertinimo 

ataskaita

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams, specialistai, 

raštinės administratorius, 

skyrių vedėjai

Sausis
Iki veiklos 

vertinimo

Patekta ataskaita atskaitingam 

vadovui

Elektros, vandens, dujų 

suvartojimo apskaitos 

lentelės parengimas, 

skaitiklių deklaravimas 



Birželis 2021-06-15
Parengti buhalterinės apskaitos ir 

planavimo dokumentai

Vasaris iki 2021-02-07 Parengtas projektas

Vasaris iki 2021-02-14 Patvirtintas grafikas

5.1.1.31 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas 

Klubų remonto poreikio 

lentelė

Skyrių vedėjai, klubų 

bendruomenės  
Kovas 2021-03-31 Parengtos poreikio lentelės

5.1.1.32

Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas 

Patvirtintų stebėsenos 

lentelių užpildymas ir 

pateikimas

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems klausimams, 

skyrių vedėjai, specialistai, 

mokytojai

Birželis iki 2021-06-30 Parengtos stebėsenos lentelės

5.1.1.33

Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas 

Patvirtintų stebėsenos 

lentelių užpildymas ir 

pateikimas

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems klausimams, 

skyrių vedėjai, specialistai, 

mokytojai

Gruodis iki 2021-12-31 Parengtos stebėsenos lentelės

5.1.1.34
Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas 

Pedagoginių ir 

nepedagoginių darbuotojų 

darbo grafikai 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems klausimams, 

skyrių vedėjai 

Rugpjūtis iki 2021-08-28
Parengti darbo grafikai, patalpinti į 

Centro internetinę svetainę

5.1.1.35
Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas 

Parengti Centro 

darbuotojų etatinius 

sąrašus su naujais 

paketimais  darbo stažo 

perskaičiavimas

Dokumentų koordinavimo 

specialistas
Rugpjūtis 2021-08-31 Pateikta informacija Direktoriui

5.1.1.36 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas 

Sąmatų parengimas 

papildomai skirtiems 

asignavimams

Dokumentų koordinavimo 

specialistas
Spalis

Klaipėdos miesto savivaldybės 

planavimo ir analizės skyriui

5.1.1.30 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas 

Centro buhalterinės 

apskaitos ir planavimo 

dokumentai, surenkamos 

lėšos

Direktorius, dokumentų 

koordinavimo specialistas



5.1.1.37 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas 

Pedagogų registro 

duomenų bazės 

atnaujinimas

Duomenų bazės specialistas
Spalis 

(nuolat)
iki 2021-10-01

Atnaujinti duomenys pateikti į 

ŠMSM registrą

Spalis iki  2021-10-01

Nuolat
 (nuolat 

pildomas)

Spalis iki 2021-10-31
Parengtas viešųjų pirkimų 2022 

metų plano projektas

Gruodis iki 2021-12-31 Patvirtintas viešųjų pirkimų planas

5.1.1.40 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas 

2022 metų Centro 

dokumentacijos plano 

parengimas

Raštinės administratorius Lapkritis iki 2021-11-30
Parengtas dokumentacijos plano 

projektas

5.1.1.41 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas 

Centro 2022 metų veiklos 

plano projekto 

parengimas

Darbo grupė Lapkritis iki 2021-11-30 Parengtas planas

5.1.1.42 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas 

Darbuotojų atostogų 

likutis      2021-12-31 
Raštinės administratorius Gruodis 2021-12-31 Parengta suvestinė

5.1.1.43 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas 

Ūkinio inventroriaus ir 

ilgalaikio turto 

defektacijos aktai

Skyrių vedėjai, direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems klausimams, 

turto nurašymo komisija

Nuolat Nuolat
Parengti defektacijos aktai, parengti 

nurašymo aktai

5.1.2.

5.1.2.1

Normatyvinių dokumentų 

pristatymas ir vykdymas

Centro veiklą 

reglamentuojantys nauji 

patvirtinti dokumentai ir 

tvarkos 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams, skyrių vedėjai 

Nuolat Supažindinti darbuotojai

Mokinių registras pateiktas į 

ŠMSM registrą 

5.1.1.39 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

Centro viešųjų pirkimų 

2021 metų plano 

projektas 

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams, skyrių vedėjai 

5.1.1.38 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

Centro mokinių registras Duomenų bazės specialistas

Normatyvinių dokumentų pristatymas ir vykdymas



5.1.2.2

Normatyvinių dokumentų 

pristatymas ir vykdymas

Naujai priimtų darbuotojų 

supažindinimas su 

dokumentais ir tvarkomis, 

reglamentuojančiomis 

Centro veiklą, 

priešgaisrinės ir darbo 

saugos instruktažo 

organizavimas

Raštinės administratorius, 

direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems klausimams

Nuolat Supažindinti priėmimo metu

5.1.2.3 Normatyvinių dokumentų 

pristatymas ir vykdymas

Darbuotojų sveikatos 

patikros vykdymas

Raštinės administratorius, 

skyrių vedėjai

Vieną kartą 

per metus
Asmens medicininės knygelės

5.1.2.4

Normatyvinių dokumentų 

pristatymas ir vykdymas

Priešgaisrinės saugos ir 

darbo saugos instrukcijos

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems klausimams, 

skyrių vedėjai

Nuolat 2021-09-30

Gaisrinės saugos instruktažų darbo 

vietoje registracijos žurnalas, darbo 

saugos instruktažų registracijos 

žurnalas

5.1.2.5

Normatyvinių dokumentų 

pristatymas ir vykdymas

Pagal nustatytus 

normatyvus parengti 2022 

m. biudžeto projektą

Dokumentų koordinavimo 

specialistas
Birželis 2021-06-20

Pateikta informacija Direktoriui

5.1.2.6

Normatyvinių dokumentų 

pristatymas ir vykdymas

Pagal nustatytus 

normatyvus parengti 2022 

m. biudžeto planavimą

Dokumentų koordinavimo 

specialistas
Rugpjūtis 2021-08-20

Pateikta informacija Direktoriui

5.1.3

5.1.3.1

Nepedagoginio personalo 

darbo organizavimas

Vykdyti nepedagoginio 

personalo darbo priežiūrą 

pagal darbo ir tvarkos 

taisyklių reikalavimus

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams

Nuolat Vykdoma priežiūra

5.1.3.2
Nepedagoginio personalo 

darbo organizavimas

Centro (klubų) vidaus 

patalpų būklės atitikimą 

higienos normoms

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams

Nuolat
Centro (klubų) patalpų būklė 

atitinka higienos normas

Nepedagoginio personalo darbo organizavimas



5.1.3.3

Nepedagoginio personalo 

darbo organizavimas

Centrui priklausančios 

teritorijos būklės atitikimą 

higienos normoms

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams 

Nuolat
Centro priklausančios teritorijos 

būklė atitinka higienos normas

5.1.3.4

Nepedagoginio personalo 

darbo organizavimas

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

5.1.3.5

Nepedagoginio personalo 

darbo organizavimas

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

Vasaris 2021-02-15

Rugpjūtis 2021-08-25

Gruodis 2021-12-15

5.1.4

Vasaris

Lapkritis

Kovas

Birželis

Spalis

Gruodis

Vasaris

Birželis

Rugpjūtis

5.1.5

5.1.5.1

Ugdymo proceso 

organizavimas

Vaikų skaičiaus 

būreliuose lentelės
Skyrių vedėjai

Kiekvieną 

pirmadienį 
iki 12 val.

Raštinės administratoriui ir 

duomenų bazės specialistui el. 

paštu pateiktos vaikų skaičiaus 

būreliuose lentelės 

5.1.3.6
Nepedagoginio personalo 

darbo organizavimas

Organizuoti 

nepedagoginių darbuotojų 

susirinkimus, 

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams

Supažindinti nepedagoginių 

darbuotojų susirinkime 

5.1.4.1
Savivaldos institucijų veikla Centro tarybos posėdžiai Tarybos pirmininkas 

5.1.4.2

Savivaldos institucijų veikla
Metodinės tarybos 

posėdžiai

Metodinės tarybos 

pirmininkas, metodinių 

būrelių pirmininkai

5.1.4.3

Savivaldos institucijų veikla
Centro mokytojų tarybos 

posėdžiai
Mokytojų tarybos pirmininkas

Ugdymo proceso organizavimas

Posėdžio protokolas

Posėdžio protokolas

Savivaldos institucijų veikla

Posėdžio protokolas



5.1.5.2

Ugdymo proceso 

organizavimas

Mokinių mokesčiai už 

mokslą: permokų, įmokų, 

skolų analizė

Skyrių vedėjai, dokumentų 

koordinavimo specialistas

Per 3 d. d. 

nuo įnašų 

žiniaraščio 

gavimo

Atlikta analizė, teikiamos būrelių 

mokinių įmokų, įsiskolinimų, 

permokų už teikiamą neformalųjį 

vaikų švietimą, lentelės raštinės 

administratoriui el. paštu

5.1.5.3

Ugdymo proceso 

organizavimas

Centro veiklos plano 

rengimas 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems klausimams, 

raštinės administratorius, 

skyrių vedėjai, NVŠ 

mokytojai, NŠ renginių 

organizavimo mokytojai

Kas mėnesį 

(nuolat)
iki 25 dienos

Patvirtintas mėnesio veiklos planas

5.1.5.4
Ugdymo proceso 

organizavimas

Mokinių prašymų 

registras (pagal patvirtintą 

formą)

Skyrių vedėjai, NVŠ 

mokytojai

Kiekvieną 

pirmadienį 

Duomenų bazės specialistui, 

raštinės administratoriui el. paštu 

atsiųstas registras

5.1.5.5

Ugdymo proceso 

organizavimas

Atvykusių ir išvykusių 

mokinių (pagal būrelius ir 

grupes) sąrašai, atleistų 

nuo mokesčio sąrašai 

(pagal pateiktas formas)

Skyrių vedėjai
Kiekvieną 

pirmadienį 

Duomenų bazės specialistui el. 

paštu pagal pateiktą formą

5.1.5.6

Ugdymo proceso 

organizavimas

Atvykusių mokinių tėvų 

prašymai, mokymo 

sutartys, asmens duomenų 

teikimo ir asmens 

duomenų tvarkymo 

susitarimai, sutikimai, 

atleistų nuo atlyginimo už 

teikiamą nš dokumentai 

(pagal pateiktas formas)

Skyrių vedėjai
Kiekvieną 

mėnesį 

Einamojo 

mėnesio 25 d.

Pateikti originalai duomenų bazės 

specialistui 

5.1.5.7
Ugdymo proceso 

organizavimas

Atvykusių, išvykusių ir 

atleistų nuo mokesčio 

įsakymų rengimas

Duomenų bazės specialistas
Kiekvieną 

mėnesį

Einamojo mėnesio 

25-26 d.
Pateikiami direktoriui



5.1.5.8

Ugdymo proceso 

organizavimas

Įsakymų dėl atlyginimo 

už teikiamč neformalųjį 

vaikų švietimą 

mažinimo/užskaitymo/per

kėlimo rengimas

Duomenų bazės specialistas
Kiekvieną 

mėnesį (nulat)
Pateikiami direktoriui

5.1.5.9

Ugdymo proceso 

organizavimas

Įsakymų dėl atlyginimo 

už teikiamč neformalųjį 

vaikų švietimą perkėlimo 

į paramos gavimo 

sąskaitą/grąžinimas 

rengimas

Duomenų bazės specialistas
Kiekvieną 

mėnesį (nulat)
Pateikiami direktoriui

5.1.5.10
Ugdymo proceso 

organizavimas

Pamokų stebėjimo 

lentelės
Skyrių vedėjai

Kiekvieną 

mėnesį

Pateikti skenuotas stebėjimo 

lenteles direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui el. paštu

5.1.5.11
Ugdymo proceso 

organizavimas

Centro interneto svetainės 

stebėsena, duomenų 

atnaujinimas

Skyrių vedėjai, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui
Nuolat Stebėsena, duomenų atnaujinimas

5.1.5.12

Ugdymo proceso 

organizavimas

Mokinių suvestinė 

(praėjusio mėnesio 

paskutinės dienos 

duomenimis)

Skyrių vedėjai, duomenų 

bazės specialistas

Kiekvieną 

mėnesį (per 

tris pirmąsias 

mėnesio 

darbo dienas)

Iki mėnesio 5 

dienos
Užpildyta lentelė Google Disc faile

5.1.5.13

Ugdymo proceso 

organizavimas

Vaikų vasaros dienos 

poilsio stovyklos veiklos 

programų projektų 

parengimas

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, skyrių vedėjai, NŠ 

renginių organizavimo 

mokytojai

balandis iki 2021-04-15

Vaikų vasaros dienos poilsio 

stovyklos veiklos programų 

vertinimas skyrių vedėjų, NŠ 

renginių organizavimo mokytojų 

posėdyje

5.1.5.14
Ugdymo proceso 

organizavimas

Neformaliojo vaikų 

švietimo 2021-2022 m. m. 

programų parengimas

Skyrių vedėjai, NVŠ 

mokytojai, NŠ renginių 

organizavimo mokytojai

gegužė iki 2021-05-15
Pateikti neformaliojo vaikų 

švietimo programas 

5.1.5.15 Ugdymo proceso 

organizavimas

Krūvio sandaros 2021-

2022 m. m. parengimas

NVŠ mokytojai, NŠ renginių 

organizavimo mokytojai
gegužė iki 2021-05-15 Pateikti krūvio sandaros projektus 

5.1.5.16
Ugdymo proceso 

organizavimas

Komandiruočių poreikio 

2022 m. lentelės 

sudarymas

Skyrių vedėjai, NVŠ 

mokytojai, NŠ renginių 

organizavimo mokytojai

gegužė iki 2021-05-15
Pateikta komandiruočių poreikio 

lentelė



5.1.5.17
Ugdymo proceso 

organizavimas

Transporto poreikio 2022 

m. lentelės sudarymas

Skyrių vedėjai, NVŠ 

mokytojai, NŠ renginių 

organizavimo mokytojai

gegužė iki 2021-05-15 Pateikta  transporto poreikio lentelė

5.1.5.18
Ugdymo proceso 

organizavimas

Prekių ir paslaugų 

įsigijimo 2022 m. 

paraiškos parengimas

Skyrių vedėjai, NVŠ 

mokytojai, NŠ renginių 

organizavimo mokytojai

gegužė iki 2021-05-15
Pateikta  prekių ir paslaugų 

įsigijimo paraiška

5.1.5.19

Ugdymo proceso 

organizavimas

Neformaliojo vaikų 

švietimo 2021-2022 m. 

programų vertinimas

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, neformaliojo vaikų 

švietimo programų vertinimo 

grupė

birželis iki 2021-06-15
Įvertinti neformaliojo vaikų 

švietimo programas

5.1.5.20
Ugdymo proceso 

organizavimas

Būrelių užsiėmimų 

tvarkaraščių ir darbo 

grafikų projektai

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, skyrių vedėjai
birželis iki 2021-06-15

Pateikti būrelių užsiėmimo 

tvarkaraščių ir darbo grafikų 

projektai

5.1.5.21
Ugdymo proceso 

organizavimas
Programų anotacijos

Skyrių vedėjai, NVŠ 

mokytojai, NŠ renginių 

organizavimo mokytojai

birželis iki 2021-06-15 Pateiktos programų anotacijos

5.1.5.22

Ugdymo proceso 

organizavimas

Patalpų paruošimas 

naujiems mokslo metams

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems klausimams, 

skyrių vedėjai

rugpjūtis iki 2021-08-28
Paruoštos patalpos naujiems 

mokslo metams

5.1.5.23
Ugdymo proceso 

organizavimas

Mokymo sutarčių registro 

atnaujinimas ir 

papildymas

Skyrių vedėjai, duomenų 

bazės specialistas
rugpjūtis iki 2021-08-20 

Registro duomenų atnaujinimas ir 

papildymas

5.1.5.24 Ugdymo proceso 

organizavimas

NVŠ grupių sąrašas/ 

mokinių registras
Duomenų bazės specialistas rugsėjis iki 2021-09-01 Pateikti duomenys į ŠMSM registrą

5.1.5.25
Ugdymo proceso 

organizavimas

Būrelių (grupių) 

komplektavimas

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, skyrių vedėjai, NVŠ 

mokytojai

rugsėjis iki 2021-09-30 Sukomplektuoti būreliai

5.1.5.26
Ugdymo proceso 

organizavimas

Neformaliojo švietimo 

programų duomenų 

atnaujinimas

Duomenų bazės specialistas
rugpjūtis 

(nuolat)

iki 2021-08-27 

(pildoma nuolat)

Pateikti statistiniai duomenys į 

NŠPR registrą

5.1.5.27 Ugdymo proceso 

organizavimas
Mokinių ataskaita Duomenų bazės specialistas spalis iki 2021-10-01 Pateikti duomenys į ŠMSM registrą



5.1.5.28 Ugdymo proceso 

organizavimas
Pedagogų ataskaita Duomenų bazės specialistas spalis iki 2021-10-01 Pateikti duomenys į ŠMSM registrą

5.1.5.29 Ugdymo proceso 

organizavimas
Patalpų ir KVS ataskaita Duomenų bazės specialistas spalis iki 2021-10-01 Pateikti duomenys į ŠMSM registrą

5.1.6

5.1.6.1 Atlikti tyrimus, padedančias 

nustatyti veiklos kokybę ir 

jų tobulinimo galimybes

Organizuoti Centro 

veiklos kokybės 

įsivertinimą

Administracija Visus metus Ataskaita Centro bendruomenei

5.1.6.2
Atlikti tyrimus, padedančias 

nustatyti veiklos kokybę ir 

jų tobulinimo galimybes

Mokinių tėvų apklausa 

„Būrelių ir atvirų vaikų 

erdvių veiklos 

organizavimo kokybė“

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, skyrių vedėjai
Gegužė

Rezultatai pristatyti mokytojų 

tarybos posėdyje

5.1.6.3
Atlikti tyrimus, padedančias 

nustatyti veiklos kokybę ir 

jų tobulinimo galimybes

Tėvų apklausa „Vaikų 

vasaros poilsio 

organizavimo kokybė“

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, skyrių vedėjai

Birželis, 

rugpjūtis

Rezultatai pristatyti mokytojų 

tarybos posėdyje, aptarimas skyrių 

vedėjų, NŠ renginių organizavimo 

mokytojų

5.1.6.4
Atlikti tyrimus, padedančias 

nustatyti veiklos kokybę ir 

jų tobulinimo galimybes

Darbuotojų apklausa 

„Mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo poreikiai 2022 

metams“

Metodinės tarybos 

pirmininkas
Spalis

Apklausos rezultatai pristatyti 

mokytojų tarybos posėdyje

5.1.7

5.1.7.1 Dokumentų pildymas

5.1.7.1.1
Dokumentų pildymas

Elektroninio dienyno 

pildymas
NVŠ mokytojai Nuolat Vykdoma stebėsena

5.1.7.1.2
Dokumentų pildymas

AVE apsilankančių vaikų 

registravimo žurnalas 

NŠ renginių organizavimo 

mokytojai
Nuolat

Apsilankančių AVE vaikų skaičiaus 

stebėsena 

5.1.7.1.3
Dokumentų pildymas

Elektroninio dienyno 

pildymo priežiūra
Skyrių vedėjai Nuolat 2 kartus per mėn. Pastabe elektroniniame dienyne

5.1.7.1.4

Dokumentų pildymas
Organizuojamų išvykų 

dokumentai 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, skyrių vedėjai

Pagal išvykos 

dokumentų 

pristatymo 

tvarką 

prieš mėnesio 

veiklos plano 

parengimą

Aptarta administracijos 

posėdžiuose, mokytojų tarybos 

posėdžiuose

Atlikti tyrimus, padedančius nustatyti veiklos kokybę ir jų tobulinimo galimybes

Pedagoginės veiklos stebėsena



kovas 2021-03-31

birželis 2021-06-30

gruodis 2021-12-31

5.1.7.1.6

Dokumentų pildymas

Darbuotojų metinių 

užduočių nustatymas ir 

veiklos vertinimas

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems klausimams, 

raštinės administratorius, 

dokumentų koordinavimo 

specialistas,  duomenų bazės 

specialistas, skyrių vedėjai, 

garso operatorius

sausis iki 2021-01-31 Pristatyti tiesioginiam vadovui

5.1.7.2

5.1.7.2.1

Veiklos organizavimas
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

5.1.7.2.2

Veiklos organizavimas

Grupių komplektavimo ir 

mokinių skaičiaus grupėse 

stebėsena

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, skyrių vedėjai, NVŠ 

mokytojai

Nuolat Aptarta skyrių vedėjų posėdžiuose

5.1.7.2.3

Veiklos organizavimas
AVE veiklos 

organizavimo stebėsena

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, skyrių vedėjai, NŠ 

renginių organizavimo 

mokytojai

Nuolat

Aptarta skyrių vedėjų, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytojų posėdžiuose

5.1.7.2.4

Veiklos organizavimas

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

5.1.7.2.5

Veiklos organizavimas

Centro klubų veiklos, 

renginių organizavimo ir 

neformaliojo švietimo 

programų vykdymo 

stebėsena

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems klausimams, 

skyrių vedėjai

Nuolat
Aptarta skyrių vedėjų posėdžiuose, 

mokytojų tarybos posėdyje

5.1.7.1.5

Dokumentų pildymas
Veiklos stebėsenos 

lentelės

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams, dokumentų 

Pateiktos veiklos stebėsenos 

lentelės

Veiklos organizavimas



5.1.7.2.6

Veiklos organizavimas
AVE mėnesio veiklos 

plano rengimas

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, skyrių vedėjai, NŠ 

renginių organizavimo 

mokytojai

Kiekvieną 

mėnesį

Pateiktas AVE mėnesio veiklos 

planas

5.1.7.2.7

Veiklos organizavimas

2022 metais 

organizuojamų renginių 

nuostatų ir sąmatų 

rengimas ir įvertinimas

Skyrių vedėjai, NŠ renginių 

organizavimo mokytojai, 

NVŠ mokytojai

birželis
Projektus pateikti 

iki 2021-06-15

Aptarimas organizuojamų renginių 

nuostatų vertinimo grupės 

posėdyje, skyrių vedėjų posėdyje 

5.2

5.2.1.

5.2.1.1
Organizuoti metodinę veiklą

Organizuoti metodinės 

tarybos veiklą

Metodinės tarybos 

pirmininkas, administracija
Visus metus Veiklos planų vykdymo analizė

5.2.1.2

Organizuoti metodinę veiklą
Organizuoti metodinių 

grupių veiklą 

Metodinės tarybos 

pirmininkas, metodinių grupių 

pirmininkai

Visus metus Veiklos planų vykdymo analizė

5.2.1.3

Organizuoti metodinę veiklą
Organizuoti atviras 

pamokas (1.1 priedas)

Metodinės tarybos 

pirmininkas, administracija, 

skyrių vedėjai, NVŠ 

mokytojai, NŠ renginių 

organizavimo mokytojai

Visus metus Pamokos vertinimo lentelė

5.2.1.4

Organizuoti metodinę veiklą

Organizuoti kūrybines 

dirbtuves, praktikumus (1 

lentelė)

Metodinės tarybos 

pirmininkas, administracija, 

skyrių vedėjai, NVŠ 

mokytojai, NŠ renginių 

organizavimo mokytojai

Visus metus
Aptarta metodinės tarybos 

posėdžiuose

5.2.1.5

Organizuoti metodinę veiklą
Organizuoti seminarus (1 

lentelė)

Metodinės tarybos 

pirmininkas, administracija, 

skyrių vedėjai, NVŠ 

mokytojai, NŠ renginių 

organizavimo mokytojai

Visus metus
Aptarta metodinės tarybos 

posėdžiuose

5.2.2.

5.2.2.1
Sudaryti sąlygas darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimui, 

kompetencijų tobulinimui

Organizuoti seminarus, 

mokymus (1 lentelė)

Metodinės tarybos 

pirmininkas, administracija
Visus metus

Aptarta metodinės tarybos, 

metodinių grupių posėdžiuose

2 uždavinys - organizuoti kryptingą pedagoginių darbuotojų profesinį tobulėjimą ir aktyvinti mokytojų profesinės patirties sklaidą

Organizuoti metodinę veiklą

Sudaryti sąlygas darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, kompetencijų tobulinimui



5.2.2.2

Sudaryti sąlygas darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimui, 

kompetencijų tobulinimui

Dalyvauti kvalifikacijos 

tobulinimo, metodiniuose 

renginiuose

Metodinės tarybos 

pirmininkas, administracija, 

skyrių vedėjai, NVŠ 

mokytojai, NŠ renginių 

organizavimo mokytojai

Visus metus
Aptarta metodinės tarybos, 

metodinių grupių posėdžiuose

5.2.3.

5.2.3.1

Aktyvinti mokytojų 

profesinės patirties sklaidą

Organizuoti gerosios 

patirties sklaidą miesto, 

respublikos, tarptautiniu 

lygmeniu

Metodinės tarybos 

pirmininkas, administracija, 

skyrių vedėjai, NVŠ 

mokytojai, NŠ renginių 

organizavimo mokytojai

Visus metus Įgytas pažymėjimas 

5.2.3.2

Aktyvinti mokytojų 

profesinės patirties sklaidą

Stebėti kitų Centro 

mokytojų atviras pamokas

Metodinės tarybos 

pirmininkas, administracija, 

skyrių vedėjai, NVŠ 

mokytojai, NŠ renginių 

organizavimo mokytojai

Visus metus

Kiekvienas 

mokytojas stebi 

mažiausiai 1 

pamoką per 

metus

Pamokos vertinimo lentelė

5.2.4.

5.2.4.1

Vykdyti mokytojų atestaciją
Konsultuoti mokytojus 

atestacijos klausimais

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, skyrių 

vedėjai, mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų (išskyrus 

psichologus) atestacijos 

komisija

Pagal 

atestacijos 

programos 

grafiką

Pasitarimai, individualios 

konsultacijos

5.2.4.2

Vykdyti mokytojų atestaciją

Organizuoti Mokytojų ir 

pagalbos mokiniui 

specialistų (išskyrus 

psichologus) atestacijos 

komisijos veiklą

Mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų (išskyrus 

psichologus) atestacijos 

komisijos pirmininkas

Pagal 

atestacijos 

programos 

grafiką

Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų (išskyrus psichologus) 

atestacijos komisijos posėdis

5.2.4.3

Vykdyti mokytojų atestaciją

Atestuoti mokytojus pagal 

Centro mokytojų ir 

pagalbos mokiniui 

specialistų (išskyrus 

psichologus) atestacijos 

programą 2021-2023 

metams

Mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų (išskyrus 

psichologus) atestacijos 

komisija, vertintojų grupė

Pagal 

atestacijos 

programos 

grafiką

Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų (išskyrus psichologus) 

atestacijos komisijos posėdis

Aktyvinti mokytojų profesinės patirties sklaidą

Vykdyti mokytojų atestaciją



5.3.

5.3.1
Tenkinti mokinių ir AVE 

lankytojų pažinimo ir 

saviraiškos poreikius

Organizuoti miesto, 

apskrities, respublikinius 

ir tarptautinius renginius 

(2 lentelė)

Administracija, skyrių 

vedėjai, NVŠ mokytojai, NŠ 

renginių organizavimo 

mokytojai

Visus metus
Finansinė ataskaita, veiklos 

ataskaita, vaizdinė medžiaga 

5.3.2

Tenkinti mokinių ir AVE 

lankytojų pažinimo ir 

saviraiškos poreikius

Dalyvauti miesto, 

apskrities, 

respublikiniuose ir 

tarptautiniuose 

renginiuose (3 lentelė)

Administracija, skyrių 

vedėjai, NVŠ mokytojai, NŠ 

renginių organizavimo 

mokytojai

Visus metus
Padėkos raštai, diplomai, vaizdinė 

medžiaga

5.3.3
Tenkinti mokinių ir AVE 

lankytojų pažinimo ir 

saviraiškos poreikius

Organizuoti nusikaltimų ir 

žalingų įpročių 

prevencinius renginius (4 

lentelė)

Administracija, skyrių 

vedėjai, NŠ renginių 

organizavimo mokytojai

Visus metus

Vaizdinė medžiaga įstaigos 

interneto svetainėje, socialiniame 

tinkle facebook, žiniasklaidoje

5.3.4 Tenkinti mokinių ir AVE 

lankytojų pažinimo ir 

saviraiškos poreikius

Organizuoti atvirų vaikų 

erdvių veiklą (5 lentelė)

Administracija, skyrių 

vedėjai, NŠ renginių 

organizavimo mokytojai

Visus metus
Vaikų skaičius, veiklos rezultatų 

aptarimas 

5.3.5
Tenkinti mokinių ir AVE 

lankytojų pažinimo ir 

saviraiškos poreikius

Skatinti mokinius 

dalyvauti savanoriškoje 

veikloje (6 lentelė)

Administracija, skyrių 

vedėjai, NVŠ mokytojai, NŠ 

renginių organizavimo 

mokytojai

Visus metus
Savanoriškos veiklos sutartys, 

padėkos raštai, vaizdinė medžiaga

5.3.6
Tenkinti mokinių ir AVE 

lankytojų pažinimo ir 

saviraiškos poreikius

Organizuoti miesto, 

respublikinius ir 

tarptautinius projektus (7 

lentelė)

Administracija, skyrių 

vedėjai, NVŠ mokytojai, NŠ 

renginių organizavimo 

mokytojai

Visus metus
Finansinė ataskaita, veiklos 

ataskaita, vaizdinė medžiaga

5.4.

5.4.1 Siekti mokinių tėvų 

įsitraukimo į ugdymo 

procesą 

Organizuoti klubo būrelių 

mokinių tėvų 

susirinkimus

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, skyrių vedėjai, NVŠ 

mokytojai

2-3 kartus per 

metus
Susirinkimų protokolai 

5.4.2
Siekti mokinių tėvų 

įsitraukimo į ugdymo 

procesą 

Teikti informaciją apie 

Centro, klubų veiklą, 

mokinių pasiekimus

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui,  

skyrių vedėjai, NVŠ 

mokytojai

Nuolat

Informacija skelbiama Centro 

internetinėje svetainėje, 

socialiniame portale Facebook

3 uždavinys - tenkinti mokinių ir AVE lankytojų pažinimo ir saviraiškos poreikius 

4 uždavinys - siekti mokinių tėvų įsitraukimo į ugdymo procesą ir stiprinti socialinę partnerystę



5.4.3

Siekti mokinių tėvų 

įsitraukimo į ugdymo 

procesą

Organizuoti šventes, 

kūrybines dirbtuves, 

atviras pamokas, 

koncertus  mokinių 

tėvams (8 lentelė)

Administracija, skyrių 

vedėjai, NVŠ mokytojai, NŠ 

renginių organizavimo 

mokytojai

Visus metus

Informacija skelbiama Centro 

internetinėje svetainėje, 

socialiniame portale Facebook

5.4.4

Stiprinti socialinę 

partnerystę

Organizuoti projektus, 

edukacinius užsiėmimus, 

kūrybines dirbtuves kartu 

su socialiniais partneriais 

(9 lentelė)

Administracija, skyrių 

vedėjai, NVŠ mokytojai,  NŠ 

renginių organizavimo 

mokytojai

Visus metus

Informacija skelbiama Centro 

internetinėje svetainėje, 

socialiniame portale Facebook

5.5.

5.5.1

5.5.1.1
Centro materialinės bazės 

gerinimas

Klubo "Liepsnelė" fasado 

ir cokolio remonto darbai

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams

II-III ketvirtis Atlikti darbai 

5.5.1.2
Centro materialinės bazės 

gerinimas

Klubo "Saulutė" fasado ir 

cokolio remonto darbai

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams

II-III ketvirtis Atlikti darbai 

5.5.1.3
Centro materialinės bazės 

gerinimas

Klubo "Saulutė" 

nuogrindų įrengimo 

darbai

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams

II-III ketvirtis Atlikti darbai 

5.5.1.4
Centro materialinės bazės 

gerinimas

Klubo "Saulutė" elektros 

instaliacijos kapitalinio 

remonto darbai

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams

II-III ketvirtis Atlikti darbai 

5.5.1.5
Centro materialinės bazės 

gerinimas

Klubo "Saulutė" langų 

keitimo darbai

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams

II-III ketvirtis Atlikti darbai 

5.5.1.6
Centro materialinės bazės 

gerinimas

Klubo "Saulutė" vidaus 

patalpų remonto darbai

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams

II-III ketvirtis Atlikti darbai 

5.5.1.7
Centro materialinės bazės 

gerinimas

Klubo "Saulutė" stogo ir 

lietaus nubėgimo-

šalinimo sistemos 

remonto darbai

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams

II-III ketvirtis Atlikti darbai 

5 uždavinys - gerinti Centro materialinę bazę ir užtikrinti IKT bei šiuolaikiškų ugdymo priemonių įsigijimą

Centro materialinės bazės gerinimas



5.5.1.8
Centro materialinės bazės 

gerinimas

Klubo "Saulutė" 

teritorijos aptvėrimo ir 

vartų įrengimo darbai

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams

II-III ketvirtis Atlikti darbai 

5.5.1.9
Centro materialinės bazės 

gerinimas

Klubo "Žuvėdra" fasado 

remonto darbai

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams

II-III ketvirtis Atlikti darbai 

5.5.5.10

Centro materialinės bazės 

gerinimas

Klubo "Žuvėdra" stogo 

remonto ir lietaus 

nubėgimo-šalinimo 

sistemos  remonto darbai

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams

II-III ketvirtis Atlikti darbai 

5.5.5.11

Centro materialinės bazės 

gerinimas

Klubo "Švyturys" dalies 

pastato fasado ir lietaus 

nubėgimo-šalinimo 

sistemos remonto darbai

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams

II-III ketvirtis Atlikti darbai 

5.5.5.12

Centro materialinės bazės 

gerinimas

Klubo "Švyturys" elektros 

instaliacijos kapitalinio 

remonto darbai

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams

II-III ketvirtis Atlikti darbai 

5.5.5.13
Centro materialinės bazės 

gerinimas

Klubo "Želmenėlis" 

stoglangių keitimo darbai

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams

II-III ketvirtis Atlikti darbai 

5.5.5.14

Centro materialinės bazės 

gerinimas

Klubo "Želmenėlis" 

elektros instaliacijos 

kapitalinio remonto ir 

elektros apskaitos 

prietaiso įrengimo darbai

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams

II-III ketvirtis Atlikti darbai 

5.5.5.15
Centro materialinės bazės 

gerinimas

Klubo "Želmenėlis" 

vėdinimo sistemos 

įrengimas

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams

II-III ketvirtis Atlikti darbai 

5.5.5.16
Centro materialinės bazės 

gerinimas

Klubo "Želmenėlis" salės 

grindų dangos keitimo 

darbai

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams

II-III ketvirtis Atlikti darbai 

5.5.5.17
Centro materialinės bazės 

gerinimas

Klubo "Želmenėlis" 

šildymo sistemos 

įrengimas

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams

II-III ketvirtis Atlikti darbai 



5.5.5.18
Centro materialinės bazės 

gerinimas

Klubo "Želmenėlis" 

vidaus patalpų remonto 

darbai

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams

II-III ketvirtis Atlikti darbai 

5.5.5.19
Centro materialinės bazės 

gerinimas

Klubo "Želmenėlis" 

sanitarinio mazgo 

įrengimo darbai

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams

II-III ketvirtis Atlikti darbai 

5.5.2

5.5.2.1 Pagal poreikį atnaujinti 

inventorių, mokymo 

priemones

Kompiuterių įsigijimas 

(18 vnt.)

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams, skyriaus vedėjas

I ketvirtis Iki 2021-05-31 Įvykdyti pirkimai

5.5.2.2 Pagal poreikį atnaujinti 

inventorių, mokymo 

priemones

Belaidžio interneto tinklo 

stotelių įrengimas

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams, skyriaus vedėjas

I-II ketvirtis Iki 2021-05-31 Įvykdyti pirkimai

5.5.2.3 Pagal poreikį atnaujinti 

inventorių, mokymo 

priemones

Keramikos krosnelės 

įsigijimas klube 

„Liepsnelė“

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams, skyriaus vedėjas

III ketvirtis iki 2021-09-30 Įvykdyti pirkimai

5.5.2.4 Pagal poreikį atnaujinti 

inventorių, mokymo 

priemones

Fotoaparatų, molbertų, 

gitarų įsigijimas

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams, skyriaus vedėjas 

II-III ketvirtis iki 2021-09-30 Įvykdyti pirkimai

5.5.2.5 Pagal poreikį atnaujinti 

inventorių, mokymo 

priemones

Garso įrangos įsigijimas

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams, skyriaus vedėjas 

II-III ketvirtis iki 2021-09-30 Įvykdyti pirkimai

5.5.2.6 Pagal poreikį atnaujinti 

inventorių, mokymo 

priemones

Kanceliarinių, ūkinių, 

higienos prekių įsigijimas

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams, valytojai

I-IV ketvirtis iki 2021-12-15 Įvykdyti pirkimai

5.5.2.7 Pagal poreikį atnaujinti 

inventorių, mokymo 

priemones

Ugdymo priemonių, pagal 

poreikį įsigijimas

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams, skyriaus vedėjas 

I-IV ketvirtis iki 2021-12-15 Įvykdyti pirkimai

Pagal poreikį atnaujinti inventorių, mokymo priemones 



Eil. 

Nr.
Veiklos sritis Veiklos pavadinimas

Atsakingas 

klubas
Atsakingas asmuo

Vykdymo 

terminas
Tiksli data* Vieta

1.1

1.1.1 Atvira pamoka Atvira pamoka ,,Šokis ir IT“ Draugystė Vaida Zacharevičienė Vasaris 2021-02-19 Centro klubas „Draugystė“      

1.1.2 Atvira pamoka
Atvira ukulelės būrelio 

pamoka „Minoriniai akordai“
Saulutė Eglė Borg Kovas Centro klubas „Saulutė“

1.1.3 Atvira pamoka
Centro muzikos mokytojų 

atvirų pamokų savaitė  
Žuvėdra Aistė Strakšienė Kovas  

2021/03/01-

05 

Centro klubai „Saulutė“, 

„Žuvėdra“, „Draugystė“, 

„Želmenėlis“

1.1.4 Atvira pamoka
Atvira floristikos pamoka 

„Stalo kompozicijos kūryba“
Švyturys Svetlana Grotuzienė Kovas 2021-03-05 Centro klubas „Švyturys“    

1.1.5 Atvira pamoka

Atvira veikla „Spalvų 

skoniai“. Jutiminė praktika 

išlaisvinanti vaizduotę ir 

lavinanti kūrybiškumą

Liepsnelė Augustina Norvilė Kovas 2021-03-10 Centro klubas „Liepsnelė“          

1.1.6 Atvira pamoka

 Atvira šokio pamoka 

„Kūrybiškumo ugdymas šokio 

pamokoje“

Želmenėlis Greta Jašmantaitė Kovas 2021-03-17
Centro klubas 

„Želmenėlis“        

1.1.7 Atvira pamoka
Atvira dailės pamoka „Eskizo 

vaidmuo mokinių kūryboje“
Saulutė Rimvydas Kušlys Kovas 2021-03-18 Centro klubas „Saulutė“    

1.1.8 Atvira pamoka
Atvira veikla �– edukacija apie 

kosmosą  
Molas Miglė Martynova Kovas 2021-03-18 Molo g. 60-1

1.1.9 Atvira pamoka
Atvira teatro pamoka     

„Didysis aš“
Liepsnelė Miglė Martynova Kovas 2021-03-25 Centro klubas „Liepsnelė“           

1.1.10 Atvira pamoka
Atvira šokio pamoka 

„Kvėpavimas ir judesys“
Draugystė Inga Palaitienė Kovas  2021-03-30 Centro klubas „Draugystė“       

1.1.11 Atvira pamoka
Atvira jogos pamoka „Asanos 

judesyje ir ramybės būsenoje“
Saulutė Sigita Saldukaitė Balandis 2021-04-13 Centro klubas „Saulutė“    

1.1.12 Atvira pamoka

Atvira floristikos pamoka 

„Velykų belaukiant - 

dekupažo technika naudojant 

sferinį objektą“

Saulutė Svetlana Grotuzienė Balandis 2021-04-01 Centro klubas „Saulutė“    

1 lentelė. Centro 2021 metų organizuojamos atviros pamokos, praktikumai, seminarai ir kiti metodiniai renginiai

Atviros pamokos



1.1.13 Atvira pamoka

Atvira floristikos pamoka 

„Vasarą pasitinkant - 

smulkiosios motorikos 

lavinimas floristikos 

pamokoje“

Saulutė Svetlana Grotuzienė Gegužė Centro klubas „Saulutė“    

1.1.14 Atvira pamoka

Atvira šokio pamoka:  

„Klasikinio valso muzika 

šokio pamokoje“

Žuvėdra Kristina Gudelytė Gegužė Centro klubas „Žuvėdra“

1.1.15 Atvira pamoka

Atvira gitaros burelio pamoka 

,,Komandinis darbas, grojant 

gitara“

Želmenėlis Eglė Borg Spalis
Centro klubas 

„Želmenėlis“       

1.1.16 Atvira pamoka

Atvira šokio pamoka 

„Tautinio sceninio šokio 

žingsnių ir jų derinių 

mokymas pavieniui ir poroje“

Draugystė Valerija Miliauskienė Spalis Centro klubas „Draugystė“               

1.1.17 Atvira pamoka

Atvira Jogos pamoka „Joga 

porose ir jos svarba tarpusavio 

santykiuose“

Saulutė Sigita Saldukaitė Spalis 2021-10-12 Centro klubas „Saulutė“    

1.1.18 Atvira pamoka
Atvira pamoka „Natiurmorto 

tapymas“
Saulutė Rimvydas Kušlys Spalis 2021-10-14 Centro klubas „Saulutė“    

1.1.19 Atvira pamoka
Atvira floristikos pamoka 

„Gėlių karkaso gamyba“
Švyturys Svetlana Grotuzienė Lapkritis Centro klubas „Švyturys“      

1.1.20 Atvira pamoka

 Atvira šokio pamoka „Floor 

work“  technika šiuolaikinio 

šokio pamokoje“

Želmenėlis Odeta Tkačenko Lapkritis Centro klubas

1.1.21 Atvira pamoka
Atvira pamoka „Kalėdų 

nuotaikos vaiko piešiny“
Saulutė Rimvydas Kušlys Gruodis 2021-12-16 Centro klubas „Saulutė“    

1.1.22 Atvira pamoka

Atvira šokio pamoka „Lotynų 

Amerikos šokių miksas 

„Dance4fun“

Švyturys Vilma Domarkienė Gruodis Centro klubas „Švyturys“

1.2

1.2.1
Kūrybinės 

dirbtuvės

Integruota ekonomikos ir 

keramikos pamoka  

„Lietuviško molio produktų 

gamyba“

Liepsnelė
Laimutė Gegieckienė, 

Raimonda Švickienė
Kovas Centro klubas „Liepsnelė“           

Kūrybinės dirbtuvės, praktikumai



Draugystė Klaudijus Jonaitis 

Liepsnelė Andrius Valaitis

Žuvėdra Viktoras Galuščak

1.2.3
Kūrybinės 

dirbtuvės

Grafinis dizainas. 

Informacinio plakato 

maketavimo taisyklės, 

kompozicijos pagrindai ir  

taikymas darbe

Želmenėlis Virginija Palubinskytė Kovas

Centro klubas 

„Želmenėlis“ arba 

nuotoliniu būdu 

1.2.4
Kūrybinės 

dirbtuvės

Kūrybinė teatro laboratorija 

„Pažink save teatre“
Draugystė

Birutė Mažonienė, Miglė 

Martynova
Balandis Centro klubas „Draugystė“         

1.2.5
Kūrybinės 

dirbtuvės

STEAM veiklos pritaikymas 

pedagogo veikloje. 

Eksperimentai, kurie patraukia 

mokinių dėmesį

Želmenėlis Virginija Palubinskytė Balandis

Centro klubas 

„Želmenėlis“ arba 

nuotoliniu būdu 

1.2.6
Kūrybinės 

dirbtuvės

Kūrybinės dirbtuvės Centro 

mokytojams „Pavasario 

viražai“

Žuvėdra
Jurgita Lukminienė, 

Vilma Ramelytė
Balandis Centro klubas „Žuvėdra“

1.2.7
Kūrybinės 

dirbtuvės

Kūrybinės dirbtuvės „Vidinio 

muzikalumo išlaisvinimas per 

muzikos terapiją. I dalis“

Saulutė Eglė Borg Balandis Centro klubas „Saulutė“ 

1.2.8
Kūrybinės 

dirbtuvės

Kūrybinės dirbtuvės Centro 

mokytojų bendruomenei 

„Mokytojai irgi šoka“

Saulutė Domantė Tereškevičiūtė Spalis 2021-10-04 Centro klubas „Saulutė“ 

1.2.9
Kūrybinės 

dirbtuvės

Kūrybinės dirbtuvės „Vidinio 

muzikalumo išlaisvinimas per 

muzikos terapiją. II dalis“

Želmenėlis

Eglė Borg, neformaliojo 

vaikų švietimo (muzikos) 

mokytoja

Lapkritis

Centro klubas 

„Želmenėlis“           Vingio 

g. 14B

1.3

1.3.1 Seminarai

Respublikinis „Asmeninių 

finansų labirintai“ Autorinis  

ekonomikos seminaras 

mokytojams

Liepsnelė

Laimutė Gegieckienė, 

neformaliojo vaikų 

švietimo (ekonomikos) 

mokytoja ekspertė

Data 

tikslinama 
Vieta tikslinama 

Seminarai

1.2.2

 Kūrybinės dirbtuvės 

„Varžybų organizavimo-

pravedimo virtuvė nuo A iki 

Z“

Kūrybinės 

dirbtuvės
Vasaris Nuotoliniu būdu



1.3.2 Seminarai
Išvykstamasis seminaras į 

Plungės Atvirą jaunimo centrą
Liepsnelė Augustina Norvilė Balandis 2021-04-01

Plungės atviras jaunimo 

centras       A.Vaišvilos g. 

32, Plungė

1.3.3 Seminarai

Respublikinis teorinis – 

praktinis seminaras „1-4 

klasių šokio pamokų 

integracija „Aplink pasaulį su 

šokiu įvairiuose šokių 

stiliuose“

Draugystė
Inga Palaitienė, Vaida 

Zacharevičienė
Kovas  2021-03-26 Centro klubas „Draugystė“             

1.3.4 Seminarai

Gatvės šokio pradmenų ir 

Urbanistinės choreografijos 

praktinis seminaras 

Želmenėlis Greta Jašmantaitė Balandis
Centro klubas 

„Želmenėlis“        

Kovas

Balandis

1.4

1.4.1

Pedagogų 

kvalifikacijos 

tobulinimas 

Nacionalinė konferencija 

Junior Achievement „EFEKT“ 
Liepsnelė Laimutė Gegieckienė Vasaris Vieta tikslinama

1.4.2

Pedagogų 

kvalifikacijos 

tobulinimas 

Nacionalinė konferencija 

Junior Achievement 
Liepsnelė Laimutė Gegieckienė Birželis Vieta tikslinama

1.4.3

Pedagogų 

kvalifikacijos 

tobulinimas 

IKT tobulinimas Saulutė Emilija Raukienė
Sausis - 

gruodis

Molo g. 60-1 arba Zoom 

platforma

1.4.4

Pedagogų 

kvalifikacijos 

tobulinimas 

Darbas su specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčiais 

vaikais

Saulutė Emilija Raukienė
Sausis - 

gruodis

Molo g. 60-1 arba Zoom 

platforma

1.5

1.5.1
Kiti metodiniai 

renginiai

Neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojų metodinė diena 

#sufantazijamumsviskasgerai 

(atkelta iš 2020 m.)

Liepsnelė Augustina Norvilė
Pasibaigus 

Karantinui
Centro klubas „Saulutė“    

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas 

Kiti metodiniai renginiai

1.3.5 Seminarai
Seminaras „Puodo šukė“ 

dailės srities mokytojams
Liepsnelė Živilė Malūkaitė Centro klubas „Liepsnelė“             



1.5.2
Kiti metodiniai 

renginiai

 Pranešimas Centro renginių 

organizavimo mokytojų 

metodinėje grupėje 

„Komandos formavimas 

psichoterapinių žaidimų 

pagalba“ 

Molas Miglė Martynova Sausis Zoom platforma

1.5.3
Kiti metodiniai 

renginiai

Centro šokio mokytojų 

metodinės grupės mokytojų 

išvyka į ,,Šeiko šokio teatrą“

Želmenėlis Odeta Tkačenko Sausis Nuotoliniu būdu

1.5.4
Kiti metodiniai 

renginiai

Pranešimas Centro teatro ir 

kalbų metodinėje grupėje 

„Vaikų emocinis ugdymas – 

kaip lavinti ir suteikti 

pagalbą“

Draugystė Jelena Osipkova Vasaris Nuotoliniu būdu

1.5.5
Kiti metodiniai 

renginiai

Pranešimas Centro teatro ir 

kalbų metodinėje grupėje 

„Mokymo(si) metodų įvairovė 

pamokose“

Liepsnelė Ingrida Lekstutienė Vasaris Nuotoliniu būdu

1.5.6
Kiti metodiniai 

renginiai

Pranešimas Centro teatro ir 

kalbų metodinėje grupėje 

„Darbas su Liveworksheets 

tinklapiu nuotolinėse 

pamokose“ 

Saulutė Jurgita Gumuliauskienė  Vasaris Nuotoliniu būdu

1.5.7
Kiti metodiniai 

renginiai

Pranešimas Centro teatro ir 

kalbų metodinėje mokytojų 

grupėje „Psichoterapiniai ir 

komandų formavimo 

žaidimai“

Liepsnelė Miglė Martynova Vasaris Nuotoliniu būdu

1.5.8
Kiti metodiniai 

renginiai

 „Geroji patirtis - 

improvizacija pamokoje“
Žuvėdra Vilma Ramelytė Vasaris Nuotoliniu būdu



1.5.9
Kiti metodiniai 

renginiai

Metodinės priemonės 

pristatymas  „Fotografija – 

nuotolinio darbo įrankis. 

Dailės ir keramikos darbų 

fotografavimas“ 

Saulutė Vidūnas Kulikauskis Vasaris
Metodinė priemonė 

siunčiama el. paštu 

1.5.10
Kiti metodiniai 

renginiai

Metodinės piemonės 

„Geometrinės formos 

keramikos veikloje“ 

pristatymas dailės mokytojų 

metodinėje grupėje

Liepsnelė Živilė Malūkaitė Vasaris Centro klubas „Žuvėdra“

1.5.11
Kiti metodiniai 

renginiai

Muzikos mokytojų gerosios 

patirties praktikumas „Muzika 

visiems“

 Žuvėdra Aistė Strakšienė Balandis Centro klubas „Žuvėdra“

Liepsnelė Živilė Malūkaitė

Saulutė Svetlana Grotuzienė

Žuvėdra Jelena Michno

1.5.13
Kiti metodiniai 

renginiai

Gerosios patirties sklaida apie 

Jaunosios bendrovės 

įregistravimo ir vykdymo 

veiklą

Liepsnelė Laimutė Gegieckienė Gegužė Centro klubas „Liepsnelė“             

1.5.14
Kiti metodiniai 

renginiai

Edukacinė išvyka asmeninio 

tobulėjimo, bendrystės, 

kolegystės branduolio 

stiprinimui

Liepsnelė Augustina Norvilė Gegužė 2021-05-06 Vieta tikslinama

1.5.15
Kiti metodiniai 

renginiai

Centro šokių metodinės 

grupės mokytojų Zumba šokio 

treniruotė ir gerosios patirties 

sklaida

Žuvėdra Lina Vaitkutė Gegužė
Šokio studija „Akredus“       

Minijos g. 2                

1.5.16
Kiti metodiniai 

renginiai

Centro šokio mokytojų 

metodinės grupės mokytojų 

išvyka į „Saidos  šokio 

namus“

Želmenėlis Odeta Tkačenko Spalis
Liepų g. 54, Klaipėda               

IV korpusas

1.5.17
Kiti metodiniai 

renginiai

Neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojų metodinė diena 

Liepsnelė Augustina Norvilė Spalis Nuotoliniu būdu

Balandis
Kiti metodiniai 

renginiai
1.5.12 Centro klubas „Žuvėdra“

Metodinė diena „Kavos 

menas“. Praktinė-metodinė  

veikla miesto mokytojams



2.1

2.1.1 Centro renginiai

Dailės būrelio ,,Ultramarinas“ 

mokinių darbų paroda 

,,Spalvų paradas“

Saulutė
Emilija Raukienė, 

Rimvydas Kušlys
Vasaris

Klaipėdos apskrities 

viešosios I. Simonaitytės 

bibliotekos edukacinė 

erdvė H. Manto g. 9 a

Draugystė

Liepsnelė

Žuvėdra

Kovas

Balandis

Kovas

Balandis

Gegužė

2.1.5 Centro renginiai
Pasaka - spektaklis 

„Raudonoji gėlelė“
Liepsnelė

Jolanta Baipšienė, Miglė 

Martynova 
Balandis Centro klubas „Liepsnelė“

2.1.6 Centro renginiai

Dailės būrelio „Ultramarinas“ 

mokinių darbų paroda 

„Pavasario suktinis“

Saulutė
Emilija Raukienė, 

Rimvydas Kušlys
Balandis

Klaipėdos apygardos 

teismo rūmų vitrina, 

Herkaus Manto g. 26

2.1.7 Centro renginiai
Klaipėdos vaikų laisvalaikio 

centro Šeimos sporto šventė
Liepsnelė

Jolanta Baipšienė, Birutė 

Petraitienė, Miglė 

Martynova 

 Balandis

„Minimelts nuotykių 

parko“ sporto aikštynas, H. 

Manto g. 81

2.1.8 Centro renginiai

Keliaujanti reklamos grafinio 

dizaino būrelio „Start Up“ 

mokinių darbų paroda

Žuvėdra
Vaida Valinskienė, 

Dovilė Kvekšaitė
Balandis Centro klubai

2.1.9 Centro renginiai
Švęsk Kalėdas vasarą 

„Navidad en verano“
Žuvėdra

Vaida Valinskienė, Maria 

Rossana Laurino 
Gegužė Centras Molo g. 60-1

2.1.10 Centro renginiai

Fotografijos ir šiuolaikinių 

technologijų kombinacijos 

darbų paroda „Aš esu kitoks“ 

Želmenėlis
Paulius Barzinskis, 

Virginija Palubinskytė
Gegužė

Centro klubas 

„Želmenėlis“

2.1.11 Centro renginiai
Foto būrelio „Click“ mokinių 

darbų paroda
Saulutė

Emilija Raukienė, 

Vidūnas Kulikauskis
Gegužė

Centro klubas „Saulutė“, 

interneto svetainė 

www.kvlc.lt

 Ilgalaikė sveikatinimo ir 

judėjimo skatinimo akcija  

„Išeik į lauką!“

Draugystė

2 lentelė. Centro 2021 metų organizuojami renginiai

Centro renginiai

Centro renginiai
Draugiškos tarpklubinės 

šachmatų varžybos

Klaudijus Jonaitis, Jonas 

Andrius Valaitis, 

Viktoras Galuščak

Vasaris Centro klubas „Žuvėdra“2.1.2

2.1.4
Dalia Mačiulienė, Oga 

Jurėnė
Centro klubas „Draugystė“Centro renginiai

Interneto svetainė 

www.kvlc.lt, Facebook 
2.1.3 Centro renginiai

Virtuali foto paroda „Kitoks 

senamiestis“
Žuvėdra

Vaida Valinskienė, 

Martynas Jankevičius



Draugystė

Liepsnelė

Saulutė

Švyturys

Želmenėlis

Žuvėdra

Molas

2.1.13 Centro renginiai

Klaipėdos vaikų laisvalaikio 

centro sportinės žaidynės 

„Judumas be taršos“, skirtas 

Europos judumo savaitei

 Liepsnelė
 Jolanta Baipšienė, Birutė 

Petraitienė 
 Rugsėjis

„Minimelts nuotykių 

parko“ sporto aikštynas, H. 

Manto g. 81

Draugystė

Liepsnelė

Saulutė

Švyturys

Želmenėlis

Žuvėdra

Molas

2.1.15 Centro renginiai Raganiukų šventė Saulutė
Emilija Raukienė, 

Svetlana Grotuzienė
Spalis Centro klubas „Saulutė“

2.1.16 Centro renginiai
Obuolių šventė ,,Linksmasis 

obuolys“
Saulutė

Emilija Raukienė, 

Svetlana Grotuzienė
Spalis 2021-10-04 Centro klubas „Saulutė“ 

2.1.17 Centro renginiai

Klaipėdos vaikų laisvalaikio 

centro varžybos „Orientacinės 

lenktynės“

Liepsnelė
Jolanta Baipšienė, Miglė 

Martynova 
Spalis Klaipėdos senamiestis

2.1.18 Centro renginiai
Kūrybos ir šviesos šventė 

„Mano Moliūgėlis“
Draugystė

Dalia Mačiulienė, Oga 

Jurėnė
Spalis Centro klubas „Draugystė“

2.1.19 Centro renginiai
Rudens darbų paroda 

„Visiškai kitaip“
Želmenėlis

Paulius Barzinskis, 

Virginija Palubinskytė
Lapkritis

Centro klubas 

„Želmenėlis“

Centro renginiai

Centro klubai

Skyrių vedėjai, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojai

Mokslo metų pradžios šventė Centro renginiai

Rugsėjis

Rugpjūtis

Mokslo metų pabaigos šventė Centro klubaiGegužė

Skyrių vedėjai, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojai

2.1.14

2.1.12



2.2

2.2.1
Miesto, apskrities 

renginiai

Klaipėdos miesto švietimo 

įstaigų akcija „Dovana 

žvėreliui“

Liepsnelė

 Jolanta Baipšienė, Birutė 

Petraitienė, Miglė 

Martynova 

Sausis Virtualiai

2.2.2
Miesto, apskrities 

renginiai

Klaipėdos miesto švietimo 

įstaigų akcija „Besmegenių 

alėja“

Draugystė
Dalia Mačiulienė, Olga 

Jurėnė
Sausis Virtualiai

2.2.3
Miesto, apskrities 

renginiai

Keliaujanti keramikos darbų 

paroda „Čia gražiausias 

kampelis po saule...“

Žuvėdra
Vaida Valinskienė, 

Raimonda Švickienė
Kovas

Klaipėdos miesto 

mokyklos

2.2.4
Miesto, apskrities 

renginiai

Klaipėdos miesto vaikų gyvoji 

paroda  „Šokantis pavasaris“
Liepsnelė

Jolanta Baipšienė, 

Ramunė Sinkevičienė, Kovas 2021-03-09 Centro klubas „Liepsnelė“

2.2.5
Miesto, apskrities 

renginiai

Virtualus Klaipėdos miesto 

šachmatų turnyras „Lapė 

ginasi“

Žuvėdra
Vaida Valinskienė, 

Viktoras Galuščak
Kovas 2021-03-26

interneto svetainė 

www.lichess.org 

2.2.6
Miesto, apskrities 

renginiai

Keliaujanti keramikos darbų 

paroda „Skambantys 

varpeliai“

Žuvėdra
Vaida Valinskienė, 

Raimonda Švickienė

Balandis-

spalis

Klaipėdos miesto 

bibliotekos

2.2.7
Miesto, apskrities 

renginiai

Klaipėdos miesto švietimo 

įstaigų akcija „Margučių 

alėja“ 

Draugystė
Dalia Mačiulienė, Olga 

Jurėnė
Balandis Centro klubas „Draugystė“

2.2.8
Miesto, apskrities 

renginiai

Dailės ir keramikos darbų 

paroda „Pavasario balsai“ 
Draugystė

Dalia Mačiulienė, 

Violeta Kukienė
Gegužė 2021-05-24

Klaipėdos miesto 

savivaldybės Imanuelio 

Kanto viešosios 

bibliotekos Vaikų centras 

„Gerviukas“, Taikos pr. 

81A

2.2.9
Miesto, apskrities 

renginiai

Klaipėdos miesto ekologinė 

akcija „Įžiebkime Saulutės 

kiemelį“

Saulutė
Emilija Raukienė, Rasa 

Varanauskienė
Lapkritis Centro klubas „Saulutė“

2.2.10
Miesto, apskrities 

renginiai

Klaipėdos miesto komandinės 

žaibo (Armagedono) šachmatų 

varžybos

Žuvėdra
Vaida Valinskienė, 

Viktoras Galuščak
Gegužė 2021-05-13

Nuotykių parkas 

„Minimelts“, H. Manto g. 

81

Miesto, apskrities renginiai

http://www.lichess.org/
http://www.lichess.org/


2.3

2.3.1
Respublikiniai 

renginiai

Respublikinis vaikų šokio 

festivalis „Mažas žmogutis“
Draugystė

Dalia Mačiulienė, Vaida 

Zacharevičienė
Vasaris 2021-02-04

Klaipėdos kultūros 

fabrikas, Bangų g. 5A

2.3.2
Respublikiniai 

renginiai

Respublikinis keramikos 

vaikų darbų veiklos projektas - 

paroda „Išgirsk mane“

Liepsnelė
Jolanta Baipšienė, 

Raimonda Švickienė
Vasaris 2021-02-24

Klaipėdos geležinkelio 

stoties keleivių laukimo 

salė, Priestočio g. 5

2.3.3
Respublikiniai 

renginiai

Respublikinė tautinio šokio ir 

muzikos šventė „Aš tikrai 

myliu Lietuvą“, skirta kovo-11-

ajai

Draugystė
Dalia Mačiulienė, Vaida 

Zacharevičienė
Kovas 2021-03-10 Centro klubas „Draugystė“

Kovas

Balandis

2.3.5
Respublikiniai 

renginiai

Respublikinis vaikų teatrų 

festivalis „Teatro uostas“
Draugystė

Dalia Mačiulienė, Birutė 

Mažonienė
Balandis 2021-04-02

Klaipėdos kultūros 

fabrikas, Bangų g. 5A

2.3.6
Respublikiniai 

renginiai

IV-asis respublikinis gitarų 

festivalis „Gintarinė gitaros 

styga - 2021“

Švyturys
Paulius Bazinskis, 

Donatas Momkus
Balandis Centras, Molo g. 60-1

2.3.7
Respublikiniai 

renginiai

Respublikinis mokinių gamtos 

mokslų konkursas „Mozaika“
Želmenėlis

Paulius Barzinskis, 

Virginija Palubinskytė
Balandis

Konkursas vyks virtualioje 

erdvėje

Balandis

Gegužė

2.3.9
Respublikiniai 

renginiai

Respublikinis tikro garso 

festivalis „Tikras garsas“
Draugystė

Dalia Mačiulienė, 

Emilija Raukienė
Gegužė 2021-05-13

„Sky21“ terasa arba 

Kultūros fabrikas, Bangų 

g. 5A

2.3.10
Respublikiniai 

renginiai

Respublikinis grožio 

konkursas „Mažoji mis 2021“
Liepsnelė

Jolanta Baipšienė, 

Augustina Norvilė
Gegužė 2021-05-24

Klaipėdos universiteto 

Botanikos sodas, 

Kretingos g. 91

Respublikiniai renginiai

2.3.4

2.3.8
Respublikiniai 

renginiai

Respublikinis virtualių 

nuotraukų projektas – 

keliaujanti paroda „Šešėlis 

šviesoje XXI“

Centro klubas 

„Želmenėlis“

Paulius Barzinskis, 

Aurelija Mačerinskienė
Želmenėlis

Respublikinis vaikų ir 

moksleivių piešinių konkursas 

„Nerimtai“

Saulutė
Emilija Raukienė, 

Vidūnas Kulikauskis
2021-05-03

Išvažiuojamoji paroda ir 

virtualiai www.kvlc.lt

Respublikiniai 

renginiai



2.3.11
Respublikiniai 

renginiai

Respublikinis vaikų 

animacinių filmukų festivalis 

„Kine-tu“

Žuvėdra
Vaida Valinskienė, 

Vilma Ramelytė
Lapkritis 2021-11-19 Centro klubas „Žuvėdra“

2.4

2.4.1
Tarptautiniai 

renginiai

Virtuali tarptautinė keramikos 

darbų paroda „Odė Žemei - 

2021“

Žuvėdra
Vaida Valinskienė, 

Jurgita Lukminienė
Kovas 2021-03-18

Interneto svetainė 

www.kvlc.lt, Facebook 

paskyra

2.4.2
Tarptautiniai 

renginiai

Tarptautinis šachmatų 

turnyras „Baltijos kranto taurė 

2021‟

Žuvėdra
Vaida Valinskienė, 

Viktoras Galuščak
Balandis 2021-04-24/25

„Amberton Hotel 

Klaipėda“, Konferencijų 

centras Naujojo Sodo g. 

1A, Klaipėda

2.4.3
Tarptautiniai 

renginiai

Tarptautinis vaikų ir jaunimo 

vokalinės muzikos konkursas 

„Garsų paletė“

Žuvėdra
Vaida Valinskienė, Aistė 

Strakšienė
Balandis

2021-04-16/  

17

Kūrybinis inkubatorius 

„Kultūros fabrikas“ Bangų 

g. 5A, Klaipėda

3.1

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Birželis

3.1.2

Dalyvavimas 

miesto, apskrities 

renginiuose

Spektaklis „Grybų karas“ 

festivalyje „Rietavo kultūros 

dienos 2021“

Draugystė Birutė Mažonienė Kovas Rietavo kultūros centras

  3.1.3  

 

Dalyvavimas 

miesto, apskrities 

renginiuose

Klaipėdos Kaziuko mugės 

koncertas
 Draugystė Emilija Raukienė Kovas

Klaipėdos miesto Teatro 

aikštė

Kovas
Vaikų centras 

„Gerviukas“, Taikos pr.81

Balandis
Vaikų centras 

„Ruoniukas“, Kalnupės g. 

3.1.5

Dalyvavimas 

miesto, apskrities 

renginiuose

Instrumentinės muzikos 

festivalis „Varpo aidas“
Draugystė Tadas Jurėnas Kovas

Klaipėdos „Varpo“ 

gimnazija, Budelkiemio g. 

7

Tarptautiniai renginiai

3 lentelė. Centro mokinių 2021 metų dalyvavimas renginiuose

Dalyvavimas miesto, apskrities renginiuose, pagal gautus kvietimus (nuostatus)

3.1.1

Dalyvavimas 

miesto, apskrities 

renginiuose

Klaipėdos greitųjų šachmatų 

maratonas
Žuvėdra Viktoras Galuščak

ŠSK „Bokštas“, 

Laukininkų g. 28

3.1.4

Dalyvavimas 

miesto, apskrities 

renginiuose

Meninė kompozicija „Giesmė 

pavasariui“
Draugystė Birutė Mažonienė



3.1.6 

Dalyvavimas 

miesto, apskrities 

renginiuose

Robotikos varžybos Draugystė Arnoldas Bučys Balandis Vieta tikslinama

3.1.7 

Dalyvavimas 

miesto, apskrities 

renginiuose

„Klaipėdos pusfinalis 2021‟ Žuvėdra Viktoras Galuščak Balandis
ŠSK „Bokštas“, 

Laukininkų g. 28

3.1.8

Dalyvavimas 

miesto, apskrities 

renginiuose

Paroda - konkursas „Keramikų 

pavasaris“
Žuvėdra Jurgita Lukminienė Gegužė

Klaipėdos miesto 

savivaldybės Imanuelio 

Kanto viešoji biblioteka, 

Pempininkų padalinys 

Taikos pr. 81A

3.1.9

Dalyvavimas 

miesto, apskrities 

renginiuose

Vaikų ir jaunimo dainos 

festivalis „Ir vėl vakaras…“
Saulutė Eglė Borg Gegužė

Klaipėdos „Smeltės“ 

progimnazija, Reikjaviko 

g. 17

3.1.10

Dalyvavimas 

miesto, apskrities 

renginiuose

„Bokšto taurė 2021‟ Žuvėdra Viktoras Galuščak Rugsėjis
ŠSK „Bokštas‟ 

Laukininkų g. 28

3.2

  3.2.1  

 

Dalyvavimas 

respublikiniuose 

renginiuose

Respublikinis vaikų ir 

jaunimo šokių festivalis - 

konkursas „Emocijų banga“

Saulutė Domantė Tereškevičiūtė Vasaris
Gargždų kultūros centras 

Klaipėdos g. 15, Gargždai

Vasaris

Kovas

Kovas

Balandis

Kovas

Balandis

Gegužė

Dalyvavimas respublikiniuose renginiuose, pagal gautus kvietimus (nuostatus)

3.2.2

Dalyvavimas 

respublikiniuose 

renginiuose

Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondo organizuojamas 

projektas - vertimų konkursas  

„Tavo žvilgsnis“

Liepsnelė Ingrida Lekstutinė Centro klubas „Liepsnelė“

Šilutė (vieta tikslinama)

3.2.4

Dalyvavimas 

respublikiniuose 

renginiuose

Lietuvos jaunučių 

čempionatas
Žuvėdra Viktoras Galuščak Tikslinama

3.2.3

Dalyvavimas 

respublikiniuose 

renginiuose

Respublikinis vaikų ir 

jaunimo populiariosios 

muzikos festivalis „Svajonė“

Draugystė Emilija Raukienė



3.2.5

Dalyvavimas 

respublikiniuose 

renginiuose

Vaikų kūrybinės iniciatyvos 

fondo organizuojamas 

konkursas „Kalbų kengūra“

Liepsnelė Ingrida Lekstutinė Kovas Centro klubas „Liepsnelė“

3.2.6

Dalyvavimas 

respublikiniuose 

renginiuose

  LIETUVOS JUNIOR 

ACHIEVEMENT 2020-2021 

m. m. jaunųjų bendrovių mugė 

ACCELERATORX 

Liepsnelė Laimutė Gegieckienė Kovas Klaipėda, vieta tikslinama

3.2.7

Dalyvavimas 

respublikiniuose 

renginiuose

Respulikinis mados meno 

festivalis-konkursas „Eko 

stilius 2021“

Žuvėdra Vilma Ramelytė Balandis

Kauno vaikų ir moksleivių 

laisvalaikio rūmai, Parodos 

g. 26, Kaunas

Žuvėdra Lina Vaitkutė Balandis

Želmenėlis Odeta Tkačenko Balandis

3.2.9

Dalyvavimas 

respublikiniuose 

renginiuose

Festivalis „Mūsų dienos“ - 

Vytautui Kernagiui atminti
Želmenėlis Eglė Borg Gegužė Vieta bus patikslinama

3.2.10

Dalyvavimas 

respublikiniuose 

renginiuose

Šalies šokių festivalis- 

konkursas ,,Ant bangos''
Saulutė Domantė Tereškevičiūtė Birželis

Palangos koncertų salė, 

Vytauto g. 43, Palanga

3.2.11

Dalyvavimas 

respublikiniuose 

renginiuose

  LIETUVOS JUNIOR 

ACHIEVEMENT 2020-2021 

m. m. jaunųjų bendrovių mugė 

„ACCELERATORX“ 

Kalėdinė eXpo 

Liepsnelė Laimutė Gegieckienė Gruodis Vilnius, vieta tikslinama

3.3

3.3.1

Dalyvavimas 

tarptautiniuose 

renginiuose

XVII Tarptautinis piešinių 

konkursas „Slavų šaltinis“-

2020,. skirtas slavų tautų 

švietėjų. šventųjų Kirilo ir 

Metodijaus atminimui

Draugystė, 

Žuvėdra

Violeta Kukienė, Jelena 

Michno
Balandis

Krikščioniškojo švietimo 

draugija „Slovo“, Lietuvos 

Ortodoksų Bažnyčios 

Vilniaus ir Lietuvos 

arkivyskupija

3.3.2

Dalyvavimas 

tarptautiniuose 

renginiuose

Tarptautinis šokio konkuras-

festivalis „Baltic Amber“
 Draugytė Inga Palaitienė Balandis Latvija (vieta tikslinama)

Dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose, pagal gautus kvietimus (nuostatus)

3.2.8

Dalyvavimas 

respublikiniuose 

renginiuose

Respublikinis šiuolaikinio 

šokio festivalis - konkursas 

„Emocijos 2021‟

Jurbarkas



3.3.3

Dalyvavimas 

tarptautiniuose 

renginiuose

Tarptautinis vaikų ir jaunimo 

estradinio dainavimo 

konkursas „Linksmieji 

perliukai“

 Draugystė Emilija Raukienė Gegužė
Klaipėdos Martyno 

Mažvydo progimnazija

3.3.4

Dalyvavimas 

tarptautiniuose 

renginiuose

Tarptautinis šokio konkursas 

„Aušrinė žvaigždė“
Želmenėlis Odeta Tkačenko Gegužė Šiauliai (vieta tikslinama)              

Želmenėlis Odeta Tkačenko Gegužė

Žuvėdra Lina Vaitkutė Gegužė

3.3.6

Dalyvavimas 

tarptautiniuose 

renginiuose

VI tarptautinis vaikų 

kūrybinių darbų konkursas

 „Wave on wave -2021“

Žuvėdra Jurgita Lukminienė Gegužė

Klaipėdos Adomo Brako 

dailės mokykla, Paryžiaus 

Komunos g. 12

3.3.7

Dalyvavimas 

tarptautiniuose 

renginiuose

Tarptautinis vaikų ir jaunimo 

lėlių teatrų

 festvalis „Spēlēsim Te-

 ātri“

Žuvėdra Vilma Ramelytė Birželis Liepoja, Latvija

3.3.8

Dalyvavimas 

tarptautiniuose 

renginiuose

Tarptautinis konkursas „Merry 

Christmas Baltic Amber 

2021“

 Draugytė Vaida Zacharevičienė Gruodis Latvija (vieta tikslinama)

3.3.9

Dalyvavimas 

tarptautiniuose 

renginiuose

Baltijos šalių populiariosios 

muzikos atlikėjų konkursas 

„Dainuok, žiemužėle“

 Draugytė Emilija Raukienė Gruodis Šiauliai (vieta tikslinama)              

4.1 Prevencija Empatijos mėnuo Molas

Jolanta Baipšienė, Miglė 

Martynova, Birutė 

Petraitienė

Sausis Centro klubai

4.2 Prevencija Sveikatingumo mėnuo Molas
Jolanta Baipšienė, Birutė 

Petraitienė
 Vasaris Centro klubai

4.3 Prevencija Etiketo ir gero elgesio mėnuo Žuvėdra
Vaida Valinskienė, 

Viktorija Kolberkytė
Kovas Centro klubai

4.4 Prevencija Pilietiškumo mėnuo Saulutė
Emilija Raukienė, Rasa 

Varanauskienė
Balandis Centro klubai

4.5 Prevencija
Pažinimo ir įgūdžių lavinimo 

mėnuo
Švyturys

Paulius Barzinskis, Agnė 

Zabrynė
Gegužė Centro klubai

4.6 Prevencija Savirealizacijos mėnuo Liepsnelė
Jolanta Baipšienė, 

Augustina Norvilė
Rugsėjis Centro klubai

4 lentelė. Centro 2021 metų nusikaltimų ir žalingų įpročių prevencijos planas 

3.3.5
Dalyvavimas 

tarptautiniuose 

Tarptautinis šokio festivalis - 

konkursas „Space 2021“
Vilnius (vieta tikslinama)



4.7 Prevencija Atsakomybės mėnuo Molas
Jolanta Baipšienė, Miglė 

Martynova 
Spalis Centro klubai

4.8 Prevencija Tolerancijos mėnuo Draugystė
Dalia Mačiulienė, Olga 

Jurėnė 
Lapkritis Centro klubai

4.9 Prevencija Gerumo mėnuo Želmenėlis
Paulius Barzinskis, 

Virginija Palubinskytė
Gruodis Centro klubai

5.1

5.1.1 AVE veikla
Kūrybinės dirbtuvės „Po 

vasario bus pavasaris ”
Draugystė Olga Jurėnė Vasaris Centro klubas „Draugystė“

5.1.2 AVE veikla
Smegenų mankštos. 

Viktorinos  „Kovas ne tik 
Draugystė Olga Jurėnė Kovas Centro klubas „Draugystė“

5.1.3 AVE veikla Diskusija apie Žmogų  „Aš“ Draugystė Olga Jurėnė Balandis Centro klubas „Draugystė“

5.1.4 AVE veikla

„Išeik į lauką!“ Ilgalaikė 

sveikatinimo ir judėjimo 

skatinimo akcija 

Draugystė Olga Jurėnė Balandis Centro klubas „Draugystė“

5.1.5 AVE veikla
Bendruomenės susibūrimas 

„PIC-NIC“
Draugystė Olga Jurėnė Gegužė Centro klubas „Draugystė“

5.1.6 AVE veikla

Mokslo metų pabaigtuvės 

„Atradau. Sukūriau. 

Patobulėjau“

Draugystė Olga Jurėnė Gegužė Centro klubas „Draugystė“

5.1.7 AVE veikla
Veiklos, skirtos susipažinimui 

„Draugystė veža“
Draugystė Olga Jurėnė Rugsėjis Centro klubas „Draugystė“

5.1.8 AVE veikla
Kūrybinės dirbtuvės „Po saule 

mano pasaulis“
Draugystė Olga Jurėnė Spalis Centro klubas „Draugystė“

5.1.9 AVE veikla
Kūrybinės interaktyvios 

dirbtuvės „Paletė“
Draugystė Olga Jurėnė Lapkritis Centro klubas „Draugystė“

5.1.10 AVE veikla
Iniciatyvumo ir gerumo akcija 

„Stebuklai yra visur“
Draugystė Olga Jurėnė Gruodis Centro klubas „Draugystė“

5.2

5.2.1 AVE veikla

Akcija „Tamsoje“, skirta 

pasauliniai Brailio dienai 

paminėti

Liepsnelė Augustina Norvilė Sausis Centro klubas „Liepsnelė“

5 lentelė. Centro 2021 metų atvirų vaikų erdvių veikla

Klubas „Draugystė“

Klubas „Liepsnelė“



5.2.2 AVE veikla

Pažintinė kelionė po Klaipėdą  

„Vieta, kur aš gyvenu – 

ypatinga“ 

Liepsnelė Augustina Norvilė Sausis Centro klubas „Liepsnelė“

5.2.3 AVE veikla
Virtuali, kulinarinė kelionė 

„Cepelinų diena“
Liepsnelė Augustina Norvilė Vasaris Centro klubas „Liepsnelė“

5.2.4 AVE veikla
Lėlių šventė lietuviškai (Hina-

Matsuri) tik mergaitėms
Liepsnelė Augustina Norvilė Kovas Centro klubas „Liepsnelė“

5.2.5 AVE veikla Kaziuko mugė Liepsnelė Augustina Norvilė Kovas Centro klubas „Liepsnelė“

5.2.6 AVE veikla

Akcija „Pagalvė ne tik 

miegui“, skirta pasaulinei 

pagalvių mūšio dienai 

paminėti

Liepsnelė Augustina Norvilė Balandis Centro klubas „Liepsnelė“

5.2.7 AVE veikla

Akcija „Mano saugus kelias 

namo“, skirta pasaulinei 

saugaus eismo dienai

Liepsnelė Augustina Norvilė Balandis Centro klubas „Liepsnelė“

5.2.8 AVE veikla

Teatralizuotas muzikinis 

sveikinimas mamoms „Mama 

mano akimis“

Liepsnelė Augustina Norvilė Gegužė Centro klubas „Liepsnelė“

5.2.9 AVE veikla Mokslo metų baigimo Liepsnelė Augustina Norvilė Gegužė Centro klubas „Liepsnelė“

5.2.10 AVE veikla
Mokslo metų pradžios šventė  

„Būrelių mugė“
Liepsnelė Augustina Norvilė Rugsėjis Centro klubas „Liepsnelė“

5.2.11 AVE veikla
Praktikumas „Vietinis 

turizmas po būrelius“
Liepsnelė Augustina Norvilė Rugsėjis Centro klubas „Liepsnelė“

5.2.12 AVE veikla
Kūrybinės dirbtuvės „Atgal į 

praeitį, pro saulės akinius“ 
Liepsnelė Augustina Norvilė Spalis Centro klubas „Liepsnelė“

5.2.13 AVE veikla
Šviesų šventė „Jonvabalių 

dūzgės“
Liepsnelė Augustina Norvilė Spalis Centro klubas „Liepsnelė“

5.2.14 AVE veikla
Kūrybinės dirbtuvės „Advento 

kalendoriaus gamyba“
Liepsnelė Augustina Norvilė Lapkritis Centro klubas „Liepsnelė“

5.2.15 AVE veikla Kalėdinė mugė Liepsnelė Augustina Norvilė Gruodis Centro klubas „Liepsnelė“

5.3

5.3.1 AVE veikla
Kūrybinė fotosesija „Aš -

Karalius“
Saulutė Rasa Varanauskienė Sausis Centro klubas „Saulutė“

5.3.2 AVE veikla

Susitikimai su skirtingų 

profesijų atstovais „O jei 

būčiau...“

Saulutė Rasa Varanauskienė Vasaris Centro klubas „Saulutė“

5.3.3 AVE veikla
Viktorina „Sveikinam 

Lietuvą“ Kahoot programa
Saulutė Rasa Varanauskienė Kovas Centro klubas „Saulutė“

Klubas „Saulutė“



5.3.4 AVE veikla

Dirbtuvės kūrybiškumo 

skatinimui „Šviečiantis 

margutis“

Saulutė Rasa Varanauskienė Balandis Centro klubas „Saulutė“

5.3.5 AVE veikla

Smulkiosios motorikos bei 

kūrybiškumo lavinimui skirtos 

dirbtuvės „Padovanok šypseną 

mamai“

Saulutė Rasa Varanauskienė Gegužė Centro klubas „Saulutė“

5.3.6 AVE veikla
Draugiškumo ugdymo mėnuo 

„Būkime draugais“
Saulutė Rasa Varanauskienė Rugsėjis Centro klubas „Saulutė“

5.3.7 AVE veikla
Obuolių šventė „Linksmasis 

obuolys“
Saulutė Rasa Varanauskienė Spalis Centro klubas „Saulutė“

5.3.8 AVE veikla Kūrybinės žibintų dirbtuvės Saulutė Rasa Varanauskienė Lapkritis Centro klubas „Saulutė“

5.3.9 AVE veikla
Kalėdų rezidencija „Ledo 

šalis“ 
Saulutė Rasa Varanauskienė Gruodis Centro klubas „Saulutė“

5.4

5.4.1 AVE veikla
Potyrių popietė „Mūsų 

pojūčiai“
Švyturys Agnė Zabrynė Sausis Centro klubas „Švyturys“

5.4.2 AVE veikla
Tylos ir pasitikėjimo žygis 

„Aš pasitikiu tavimi“
Švyturys Agnė Zabrynė Sausis Centro klubas „Švyturys“

5.4.3 AVE veikla
Kūrybiškumo pamoka 

„Nevaržau fantazijos“
Švyturys Agnė Zabrynė Sausis Centro klubas „Švyturys“

5.4.4 AVE veikla Valentino dienos renginys Švyturys Agnė Zabrynė Vasaris Centro klubas „Švyturys“

5.4.5 AVE veikla
Viktorina „Viskas apie 

Lietuvą“
Švyturys Agnė Zabrynė Vasaris Centro klubas „Švyturys“

5.4.6 AVE veikla
Dirbtuvės visiems 

„Užgavienių kaukė“
Švyturys Agnė Zabrynė Vasaris Centro klubas „Švyturys“

5.4.7 AVE veikla
Popietė su arbata „Noriu 

papasakoti...“
Švyturys Agnė Zabrynė Kovas Centro klubas „Švyturys“

5.4.8 AVE veikla Akcija „Aš skaitau“ Švyturys Agnė Zabrynė Kovas Centro klubas „Švyturys“

5.4.9 AVE veikla Akcija „Draugų diena“ Švyturys Agnė Zabrynė Balandis Centro klubas „Švyturys“

5.4.10 AVE veikla
Žygis „Ką pažįstu aplink 

save“
Švyturys Agnė Zabrynė Gegužė Centro klubas „Švyturys“

5.4.11 AVE veikla
Mokslo metų pabaigos 

renginys „Vasara jau čia!”
Švyturys Agnė Zabrynė Gegužė Centro klubas „Švyturys“

5.4.12 AVE veikla
Mokslo metų pradžios šventė 

„Labas, Rugsėji!“
Švyturys Agnė Zabrynė Rugsėjis Centro klubas „Švyturys“

Klubas „Švyturys“



5.4.13 AVE veikla
Viktorina  „Galvosūkių 

penkiakovė“
Švyturys Agnė Zabrynė Rugsėjis Centro klubas „Švyturys“

5.4.14 AVE veikla Renginys  „Krikštynos kitaip“ Švyturys Agnė Zabrynė Spalis Centro klubas „Švyturys“

5.4.15 AVE veikla Akcija „Moliūgo žibintas“ Švyturys Agnė Zabrynė Spalis Centro klubas „Švyturys“

5.4.16 AVE veikla
Viktorinos protmūšis  „100 

klausimų apie viską“
Švyturys Agnė Zabrynė Lapkritis Centro klubas „Švyturys“

5.4.17 AVE veikla
Dirbtuvės „Advento 

kalendorius“
Švyturys Agnė Zabrynė Lapkritis Centro klubas „Švyturys“

5.4.18 AVE veikla
Dirbuvės „Kalėdines dovanas 

gaminame patys“
Švyturys Agnė Zabrynė Gruodis Centro klubas „Švyturys“

5.4.19 AVE veikla Kalėdinis renginys  „Šaltukas“ Švyturys Agnė Zabrynė Gruodis Centro klubas „Švyturys“

5.5.

5.5.1 AVE veikla
Akcija „Susikaupimo mėnuo“, 

skirta ugdyti kantrybę
Želmenėlis Virginija Palubinskytė Sausis

Centro klubas 

„Želmenėlis“

5.5.2 AVE veikla Sausio 13-osios minėjimas Želmenėlis Virginija Palubinskytė Sausis Centro klubas 

5.5.3 AVE veikla

Akcija „Dalinkis su visais“, 

skirta udyti nesavanaudišką 

veiklą 

Želmenėlis Virginija Palubinskytė Vasaris
Centro klubas 

„Želmenėlis“

5.5.4 AVE veikla Valentino dienos renginys Želmenėlis Virginija Palubinskytė Vasaris Centro klubas 

5.5.5 AVE veikla
Šeimų dirbtuvės „Užgavėnių 

kaukė“
Želmenėlis Virginija Palubinskytė Vasaris

Centro klubas 

„Želmenėlis“

5.5.6 AVE veikla
Akcija  „Duok man savo 

ranką“, skirta grupinei veiklai
Želmenėlis Virginija Palubinskytė Kovas

Centro klubas 

„Želmenėlis“

5.5.7 AVE veikla
Akcija „Šėlsmas“, skirta 

ugdyti fantaziją 
Želmenėlis Virginija Palubinskytė Balandis

Centro klubas 

„Želmenėlis“

5.5.8 AVE veikla
Renginys „Margučių 

lenktynės“
Želmenėlis Virginija Palubinskytė Balandis

Centro klubas 

„Želmenėlis“

5.5.9 AVE veikla
Mokslo metų baigimo akcija 

„Šuolis į vasarą“
Želmenėlis Virginija Palubinskytė Gegužė

Centro klubas 

„Želmenėlis“

5.5.10 AVE veikla
Mokslo metų pradžios šventė 

„Sveikas, Želmenėli!“
Želmenėlis Virginija Palubinskytė Rugsėjis

Centro klubas 

„Želmenėlis“

5.5.11 AVE veikla
Akcija  „Sveikuolis aš“, skirta 

palaikyti sveiką gyvenseną
Želmenėlis Virginija Palubinskytė Spalis

Centro klubas 

„Želmenėlis“

Klubas „Želmenėlis“



5.5.12 AVE veikla
Naujų klubo „Želmenėlis“ 

mokinių įšventinimas
Želmenėlis Virginija Palubinskytė Spalis

Centro klubas 

„Želmenėlis“

5.5.13 AVE veikla

Akcija „Atradimų mėnuo“, 

skirta naujų potyrių ir įgūdžių 

pažinimui 

Želmenėlis Virginija Palubinskytė Lapkritis
Centro klubas 

„Želmenėlis“

5.5.14 AVE veikla
Šeimų kūrybinės dirbtuvės 

„Naminis rudenėlis“
Želmenėlis Virginija Palubinskytė Lapkritis

Centro klubas 

„Želmenėlis“

5.5.15 AVE veikla
Šv. Kalėdų vakaronė „Geltonų 

švieselių žaismas“
Želmenėlis Virginija Palubinskytė Gruodis

Centro klubas 

„Želmenėlis“

5.5.16 AVE veikla
Kalėdinis renginys  

„Stebuklingas judesys“
Želmenėlis Virginija Palubinskytė Gruodis

Centro klubas 

„Želmenėlis“

5.6

5.6.1 AVE veikla Renginys „Knygavizija“ Žuvėdra Viktorija Kolberkytė Sausis Centro klubas „Žuvėdra“

5.6.2 AVE veikla Aukcionas „Grybų radybų“ Žuvėdra Viktorija Kolberkytė Kovas Centro klubas „Žuvėdra“

5.6.3 AVE veikla Akcija „Mano sodinukas“ Žuvėdra Viktorija Kolberkytė Balandis Centro klubas „Žuvėdra“

5.6.4 AVE veikla

Akcija prieš rizikingą elgesį su 

aplinkiniais „Noriu jaustis 

saugiai“

Žuvėdra Viktorija Kolberkytė Gegužė Centro klubas „Žuvėdra“

5.6.5 AVE veikla

Sveikatingumo akcija-

pertraukų mankšta „Judink 

ranka-judink koją‟

Žuvėdra Viktorija Kolberkytė Spalis Centro klubas „Žuvėdra“

5.6.6 AVE veikla

Blitz kūrybinės dirbtuvės iš 

aplinkoje randamų daiktų per 

tam tikrą laiką sukuriama 

kompozicija „Gavosi kas 

gavosi“

Žuvėdra Viktorija Kolberkytė Lapkritis Centro klubas „Žuvėdra“

5.6.7 AVE veikla
Akcija „Didžiausias Šv. 

Kalėdų atvirukas“
Žuvėdra Viktorija Kolberkytė Gruodis Centro klubas „Žuvėdra“

5.7

5.7.1 AVE veikla Gero kino savaitė Molas Miglė Martynova Sausis Molo g. 60-1

5.7.2 AVE veikla Diskusija „Laisvės laužai“ Molas Pirutė Petraitienė Sausis Molo g. 60-1

5.7.3 AVe veikla Akcija „Aš esu mokytojas“ Molas Miglė Martynova Vasaris Molo g. 60-1

5.7.4 AVE veikla

Kūrybinės dirbtuvės 

„Pasigamink pats užgavėnių 

kaukę“

Molas Birutė Petraitienė Vasaris Molo g. 60-1

5.7.5 AVE veikla
Protmūšis „Kaziuko mugės 

belaukiant“
Molas Miglė Martynova Kovas Molo g. 60-1

Klubas „Žuvėdra“

Molo g. 60-1



5.7.6 AVE veikla

Kūrybinės dirbtuvės, skirtos 

Kovo 11-ajai „Pasigamink 

aksesuarą su tautiniais 

motyvais“

Molas Birutė Petraitienė Kovas Molo g. 60-1

5.7.7 AVE veikla
Aktyvus laisvalaikis gamtoje: 

estafetės, turnyrai, žygiai
Molas Miglė Martynova Gegužė Molo g. 60-1

5.7.8 AVE veikla
Naujo sezono atidarymo 

paminėjimas, krikštynos
Molas Miglė Martynova Rugsėjis Molo g. 60-1

5.7.9 AVE veikla

Akcija „Judėk į klubą 

pėsčiomis arba su bemotore 

priemone“

Molas Birutė Petraitienė Rugsėjis Molo g. 60-1

5.7.10 AVE veikla
Edukaciniai užsiėmimai 

„Pažink  pajūrį gyvai“
Molas Birutė Petraitienė Spalis Molo g. 60-1

5.7.11 AVE veikla
Protmūšis „Paslaptingos 

pasakos“
Molas Miglė Martynova Lapkritis Molo g. 60-1

5.7.12 AVE veikla
Popietė „Mano linksmasis 

Moliūgas“
Molas Birutė Petraitienė Lapkritis Molo g. 60-1

5.7.13 AVE veikla
Kalėdinis renginys „Kalėdų 

pasaka“
Molas Miglė Martynova Gruodis Molo g. 60-1

5.7.14 AVE veikla
Viktorina „Kalėdos ne tik tavo 

namuose“
Molas Birutė Petraitienė Gruodis Molo g. 60-1

6.1 Savanoriška veikla Akcija „Darom“ Molas Miglė Martynova Balandis Melnragė

Lapkritis

Gruodis

6.3 Savanoriška veikla

Akcija „Saldžios Mano Tavo 

Kalėdos“. Bendradarbiavimas 

su „Všį Veiklių mamų klubas“

Draugystė Olga Jurėnė Gruodis Centro klubas „Draugystė“

Želmenėlis Virginija Palubinskytė

Saulutė Rasa Varanauskienė
6.4 Savanoriška veikla

Kūrybinės dirbtuvės 

„Pasidalink Kalėdų 

džiaugsmu“

Gruodis
Klaipėdos globos namai, 

Žalgirio g. 10

6 lentelė. Centro 2021 metų savanoriška veikla

6.2 Savanoriška veikla

Akcija „Padovanok kitam 

vaikui Kalėdas“. 

Bendradarbiavimas su „Všį 

Veiklių mamų klubas“

Molas Miglė Martynova Centro klubai



6.5 Savanoriška veikla

Savanoriška veikla Maltos 

Ordino inicijuojamoje akcijoje 

„Maltiečių sriuba“

Liepsnelė Augustina Norvilė Gruodis Centro klubas „Liepsnelė“

Saulutė Rasa Varanauskienė

Želmenėlis Virginija Palubinskytė

Žuvėdra Viktorija Kolberkytė

7.1

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Vasaris

Kovas

Kovas

Balandis

Gegužė

7.1.4
Įstaigos, miesto 

projektai

Neringos mikrorajono 

projektas „Bendrystės 

pavasaris“ 

Švyturys
Paulius Bazinskis, Agnė 

Zabrynė
Gegužė Šilutės pl. 40

7.1.5
Įstaigos, miesto 

projektai

Projektas, skatinantis buvimą 

gryname ore „Lauko klasė“
Liepsnelė

Jolanta Baipšienė, 

Augustina Norvilė, 

Raimonda Švickienė

Spalis Centro klubas „Liepsnelė“

7.2

7.2.1.
Respublikiniai 

projektai

Respublikinis finansinio 

raštingumo praktinės veiklos 

projektas „Asmeninių finansų 

labirintai“ 

Liepsnelė
Jolanta Baipšienė, 

Laimutė Gegieckienė
Gegužė 2021-05-20

„Minimelts nuotykių 

parko“ sporto aikštynas, H. 

Manto g. 81

7.3

7.3.1
Tarptautiniai 

projektai

Erasmus+ projektas „Jobs for 

Young Artists“
Centras Modesta Vainorienė Visus metus

Bendradarbiaujama 

virtualiai

Sausis

Respublikiniai projektai

Tarptautiniai projektai

Dalia Mačiulienėm 

Jelena Osipkova
Draugystė

eTwinning projektas „On the 

Trail of Fairy Tales“

Tarptautiniai 

projektai
7.3.2 Platforma eTwinning

7 lentelė. Centro 2021 metų organizuojami projektai

Įstaigos, miesto projektai

7.1.2
Įstaigos, miesto 

projektai

Klaipėdos miesto energijos 

išteklių taupymo projektas 

„Kad lašeliai nevarvėtų ir 

lemputės nemirksėtų“

Žuvėdra
Vaida Valinskienė, 

Viktorija Kolberkytė
Centro klubas „Žuvėdra“

7.1.3
Įstaigos, miesto 

projektai
Projektas „Sveikų pėdų takas“ Saulutė

Emilija Raukienė, Sigita 

Saldukaitė
Centro klubas „Saulutė“

7.1.1
Įstaigos, miesto 

projektai

Socialinio ir emocinio 

ugdymo projektas  

„Dramblys“  

Švyturys
Paulius Barzinskis, Indrė 

Drungilienė

Centro klubas „Švyturys“ 

(su Klaipėdos M. Mažvydo 

progimnazija)

6.6 Savanoriška veikla
Akcija - kūrybinės dirbtuvės 

„Pagauk Kalėdų dvasią“
Gruodis

Klaipėdos sutrikusio 

vystymosi kūdikių namai, 

Turistų g. 28



Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis

Gruodis

8.1

8.1.1
Partnerystė ir 

bendradarbiavimas

Kūrybinės dirbtuvės 

„Atradimai“ teatro būrelio 

mokinių tėvams ir mokiniams

Draugystė Birutė Mažonienė Vasaris 2021-02-10 Centro klubas „Draugystė“

8.1.2
Partnerystė ir 

bendradarbiavimas

Šokio kūrybinės dirbtuvės 

„Šokančios spalvos“
Draugystė Vaida Zacharevičienė Vasaris Centro klubas „Draugystė“

8.1.3
Partnerystė ir 

bendradarbiavimas

Kūrybinės dirbtuvės klubo 

bendruomenei „Baltijos 

gintarėliai“

Draugystė Valerija Miliauskienė Vasaris Centro klubas „Draugystė“

8.1.4
Partnerystė ir 

bendradarbiavimas

Kūrybinės dirbtuvės ,,Šoku 

kartu su šeima“
Draugystė Vaida Zacharevičienė Kovas  2021-03-19 Centro klubas „Draugystė“

8.1.5
Partnerystė ir 

bendradarbiavimas

Atvira veikla „Mandala“ 

klubo �„Draugystė“ 
Draugystė Olga Jurėnė Balandis 2021-04-14 Centro klubas „Draugystė“

8.1.6
Partnerystė ir 

bendradarbiavimas

Kūrybinės dirbtuvės klubo 

bendruomenei „Pašok“, 

skirtos Tarptautinei šokio 

dienai

Draugystė Valerija Miliauskienė Balandis 2021-04-29 Centro klubas „Draugystė“

8.1.7
Partnerystė ir 

bendradarbiavimas

Mamyčių, močiučių šventė 

„Tau visos gėlės!“
Draugystė Valerija Miliauskienė Gegužė  Centro klubas „Draugystė“

8.1.8
Partnerystė ir 

bendradarbiavimas

Teatro kūrybinės dirbtuvės 

mokinių tėvams 
Draugystė Birutė Mažonienė Gegužė Centro klubas „Draugystė“

Platforma eTwinning

Dalia Mačiulienėm 

Jelena Osipkova
Draugystė

eTwinning projektas „On the 

Trail of Fairy Tales“

Tarptautiniai 

projektai
7.3.2 Platforma eTwinning

7.3.3
Tarptautiniai 

projektai

eTwinning projektas „Enjoy 

English“
Liepsnelė

Jolanta Baipšienė, 

Ingrida Lekstutienė

Platforma eTwinning
Dalia Mačiulienėm 

Jelena Osipkova
DraugystėeTwinning projektas 

Tarptautiniai 

projektai
7.3.4

8 lentelė. Centro 2021 metų bendruomenės narių (mokinių, tėvų, įstaigos, darbuotojų) partnerystė ir bendradarbiavimas

Klubas „Draugystė“



8.1.9
Partnerystė ir 

bendradarbiavimas

Vakarų Afrikos šokio 

dirbtuvės „Jerusalim“ klubo 

„Draugystė“ bendruomenei 

Draugystė Inga Palaitienė Gegužė  2021-05-28 Centro klubas „Draugystė“

8.1.10
Partnerystė ir 

bendradarbiavimas

Atvira teatro laboratorija kartu 

su mokinių tėvais „Gyvenimas 

judesyje“ 

Draugystė Birutė Mažonienė Gegužė Centro klubas „Draugystė“

8.1.11
Partnerystė ir 

bendradarbiavimas
Koncertas mokinių tėvams Draugystė Tadas Jurėnas Gegužė Centro klubas „Draugystė“

8.1.12
Partnerystė ir 

bendradarbiavimas

Klubo „Draugystė“ 

bendruomenės šventė 

„Žingsniai į vasarą“

Draugystė
Dalia Mačiulienė, Olga 

Jurėnė
Gegužė Centro klubas „Draugystė“

8.1.13
Partnerystė ir 

bendradarbiavimas

Šokio kūrybinės dirbtuvės 

„Suk, suk ratelį“ 
Draugystė Valerija Miliauskienė Gegužė  Centro klubas „Draugystė“

8.1.14
Partnerystė ir 

bendradarbiavimas

Šventinis renginių ciklas  

„Kalėdų Kalėdos“ 
Draugystė

Dalia Mačiulienė, Oga 

Jurėnė
Gruodis Centro klubas „Draugystė“

8.2

Kovas

Balandis

Gegužė

8.2.2
Partnerystė ir 

bendradarbiavimas

LJA jaunosios bendrovės 

akcininkų susirinkimas
Liepsnelė Laimutė Gegieckienė Gegužė Centro klubas „Liepsnelė“

8.2.3
Partnerystė ir 

bendradarbiavimas

Kūrybinės dirbtuvės „Stiliaus 

ABC“
Liepsnelė Augustina Norvilė Gegužė Centro klubas „Liepsnelė“

8.2.4
Partnerystė ir 

bendradarbiavimas

Kūrybinės dirbtuvės „Visi už 

vieną ir vienas už visus“
Liepsnelė Augustina Norvilė Rugsėjis Centro klubas „Liepsnelė“

8.2.5
Partnerystė ir 

bendradarbiavimas

Kūrybinės dirbtuvės „Atgal į 

praeitį po saulės akiniais“
Liepsnelė Augustina Norvilė Spalis Centro klubas „Liepsnelė“

8.2.6
Partnerystė ir 

bendradarbiavimas

Kūrybinės dirbtuvės „IT 

saldainiai“
Liepsnelė Augustina Norvilė Lapkritis Centro klubas „Liepsnelė“

8.3

8.3.1
Partnerystė ir 

bendradarbiavimas

Kūrybinės dirbtuvės su 

tėveliais „Aplikuojame 

gimstantį pavasarį“ 

Saulutė Rimvydas Kušlys Kovas 2021-03-18 Centro klubas „Saulutė“

8.3.2
Partnerystė ir 

bendradarbiavimas

Kūrybinės dirbtuvės - 

edukacija  „Pagamink 

šviečiantį margutį“

Saulutė Svetlana Grotuzienė Kovas Centro klubas „Saulutė“

Klubas „Saulutė“

Klubas „Liepsnelė“

8.2.1
Partnerystė ir 

bendradarbiavimas

Patyriminis mamų ir dukrų 

tarpusavio ryšio stiprinimo 

projektas

Liepsnelė Augustina Norvilė Centro klubas „Liepsnelė“



8.3.3
Partnerystė ir 

bendradarbiavimas

Atvira šokių pamoka „Lotynų 

šokių ritmais“ įstaigos 

bendruomenei

Saulutė Domantė Tereškevičiūtė Kovas 2021-03-08 Centro klubas „Saulutė“

8.3.4
Partnerystė ir 

bendradarbiavimas

Kūrybinės dirbtuvės „Velykų 

dovanėlės“
Saulutė Rimvydas Kušlys Balandis 2021-04-06 Centro klubas „Saulutė“

8.3.5
Partnerystė ir 

bendradarbiavimas

Mamyčių dienos šventė ,,Tau, 

miela mamyte!“
Saulutė Rasa Varanauskienė Gegužė 2021-05-03 Centro klubas „Saulutė“

8.3.6
Partnerystė ir 

bendradarbiavimas

Mokslo metų pabaigos šventė 

„Ar daug aš užaugau?“
Saulutė

Emilija Raukienė, Rasa 

Varanauskienė
Gegužė Centro klubas „Saulutė“

8.3.7
Partnerystė ir 

bendradarbiavimas

Kūrybinės dirbtuvės su 

mokinių tėvais „Nutapysim 
Saulutė Rimvydas Kušlys Spalis 2021-10-21 Centro klubas „Saulutė“

8.3.8
Partnerystė ir 

bendradarbiavimas

Kalėdų festivalis 

„Skambančios Kalėdos“
Saulutė

Emilija Raukienė, Rasa 

Varanauskienė
Gruodis Centro klubas „Saulutė“

8.4

8.4.1
Partnerystė ir 

bendradarbiavimas

Atvira šokio pamoka-

edukacinis užsiėmimas „Kartu 

galime daugiau“, skirta 

tarptautinei šeimos dienai

Švyturys Vilma Domarkienė Balandis 2021-04-15 Centro klubas „Švyturys“

8.4.2
Partnerystė ir 

bendradarbiavimas

Tvari knygų dalinimosi akcija  

„Istorijų mainai“
Švyturys Agnė Zabrynė

Rugsėjis, 

spalis
Centro klubas „Švyturys“

8.5

8.5.1
Partnerystė ir 

bendradarbiavimas

Užgavėnių šeimų dirbtuvės 

„Užgavėnių kaukė“
Želmenėlis Virginija Palubinskytė Vasaris

Centro klubas 

„Želmenėlis“

8.5.2
Partnerystė ir 

bendradarbiavimas

Velykinis „La Muzika“ 

dainininkų šeimų susitikimas
Želmenėlis Gintė Žukauskienė Kovas 2021-03-30

Centro klubas 

„Želmenėlis“

8.5.3
Partnerystė ir 

bendradarbiavimas

Kūrybinės dirbtuvės su tėvais 

„Velykiniai margučiai“
Želmenėlis Aurelija Mačerinskienė Balandis 2021-04-02

Centro klubas 

„Želmenėlis“

8.5.4
Partnerystė ir 

bendradarbiavimas

Kūrybinės dirbtuvės 

„Improvizacija šokio 

pamokoje“ mokinių tėvams

Želmenėlis Odeta Tkačenko Gegužė
Centro klubas 

„Želmenėlis“

8.5.5
Partnerystė ir 

bendradarbiavimas

Šeimų Kahoot varžybos 

„Mikliosios rankos“ 
Želmenėlis Virginija Palubinskytė Spalis

Centro klubas 

„Želmenėlis“

8.5.6
Partnerystė ir 

bendradarbiavimas

Šeimų kūrybinės dirbtuvės 

„Naminis rudenėlis“
Želmenėlis Virginija Palubinskytė Lapkritis

Centro klubas 

„Želmenėlis“

Klubas „Švyturys“

Klubas „Želmenėlis“



8.5.7
Partnerystė ir 

bendradarbiavimas

Šeimų kūrybinės, muzikinės 

dirbtuvės „Jausmų terapija“
Želmenėlis

Virginija Palubinskytė, 

Eglė Borg
Gruodis

Centro klubas 

„Želmenėlis“

8.5.8
Partnerystė ir 

bendradarbiavimas

Kalėdinis renginys  

„Papasakok man sapną”
Želmenėlis

Paulius Barzinskis, 

Virginija Palubinskytė
Gruodis

Centro klubas 

„Želmenėlis“

8.6

8.6.1
Partnerystė ir 

bendradarbiavimas

Garso technologijų kūrybinės 

dirbtuvės tėvams ir vakams 

„Garsų mozaika“

Žuvėdra Martynas Jankevičius Sausis Centro klubas „Žuvėdra“

8.6.2
Partnerystė ir 

bendradarbiavimas

Kūrybinės dirbtuvės tėvams ir 

vaikams „Velykų pasaka‟
Žuvėdra Jelena Michno Kovas Centro klubas „Žuvėdra“

8.6.3
Partnerystė ir 

bendradarbiavimas

Atvira pamoka šokio būrelio 

„Rio“ II grupės mokinių 

tėvams „Geros šokio pamokos 

receptai“

Žuvėdra Lina Vaitkutė Kovas Centro klubas „Žuvėdra“

8.6.4
Partnerystė ir 

bendradarbiavimas

Kūrybinės dirbtuvės tėvams ir 

vaikams „Sustok- gamta 

bunda!“

Žuvėdra Raimonda Švickienė Kovas Centro klubas „Žuvėdra“

8.6.5
Partnerystė ir 

bendradarbiavimas

Atvira pamoka keramikos 

būrelio „3D keramika“ tėvams 

„Lipdau savo mintis“

Žuvėdra Raimonda Švickienė Kovas Centro klubas „Žuvėdra“

8.6.6
Partnerystė ir 

bendradarbiavimas

Kūrybinės dirbtuvės šokio 

būrelio „Rio“ I grupės 

mokiniams ir jų tėvams 

„Šokame kartu“, skirtos 

Tarptautinei šokio dienai 

paminėti

Žuvėdra Lina Vaitkutė Balandis Centro klubas „Žuvėdra“

8.6.7
Partnerystė ir 

bendradarbiavimas

Tarptautinės šokių dienos 

fleshmobas klubo „Žuvėdra“ 

bendruomenei

Žuvėdra Lina Vaitkutė Balandis Centro klubas „Žuvėdra“

8.6.8
Partnerystė ir 

bendradarbiavimas

Piešinių paroda „Pavasario 

džiaugsmas“
Žuvėdra Jelena Michno Gegužė Centro klubas „Žuvėdra“

8.6.9
Partnerystė ir 

bendradarbiavimas

Kūrybinės šokio dirbtuvės 

„Šokis ir šeima‟
Žuvėdra Kristina Gudelytė Gegužė Centro klubas „Žuvėdra“

8.6.10
Partnerystė ir 

bendradarbiavimas

Klubo sezono uždarymas 

„Žuvėdros piknikas“
Žuvėdra

Vaida Valinskienė, 

Viktorija Kolberkytė
Gegužė Centro klubas „Žuvėdra“

Klubas „Žuvėdra“



8.6.11
Partnerystė ir 

bendradarbiavimas

Piešinių paroda „Mūsų 

Kalėdos“
Žuvėdra Jelena Michno Gruodis Centro klubas „Žuvėdra“

8.6.12
Partnerystė ir 

bendradarbiavimas

Vakaronė-kūrybinės dirbtuvės 

tėvams ir vaikams „Molio 

vainikas“

Žuvėdra Raimonda Švickienė Gruodis Centro klubas „Žuvėdra“

8.6.13
Partnerystė ir 

bendradarbiavimas

Kalėdų festivalis „Kalėdos? 

Kalėdos!!!“
Žuvėdra

Vaida Valinskienė, 

Viktorija Kolberkytė
Gruodis Centro klubas „Žuvėdra“

8.7

8.7.1
Partnerystė ir 

bendradarbiavimas

Klaipėdos vaikų laisvalaikio 

centro tradicinis šeimų žygis 

„Rudenėjančiu pajūriu“

Molas
 Birutė Petraitienė, Miglė 

Martynova
 Spalis Centras Molo g. 60-1

9.1

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis 

9.1.2

Darbas su 

socialiniais 

partneriais

Šventinė edukacija „Atrieda 

Velykėlės“
Draugystė

Dalia Mačiulienė, Olga 

Jurėnė
Kovas

 I-IV klasių mokiniai su 

tėvais 

9.1.3

Darbas su 

socialiniais 

partneriais

Šventinė edukacija „Velykų 

zuikis“
Draugystė

Dalia Mačiulienė, 

Violeta Kukienė
Kovas I-IV klasių mokiniai                            

9.1.4

Darbas su 

socialiniais 

partneriais

Projektas „Sujunkime kartas“ 

su liaudiškų šokių kolektyvu 

„Sidabrinė gija“

Draugystė
Dalia Mačiulienė, 

Valerija Miliauskienė
Gegužė

Bendruomenės namai, 

Debreceno g. 40

9.1.5

Darbas su 

socialiniais 

partneriais

Kūrybinės dirbtuvės 

„Smalsučiai“
Draugystė

Dalia Mačiulienė, Birutė 

Mažonienė
Gegužė L/d „Pumpurėlis“

Molas

9 lentelė. Centro 2021 metų darbas su socialiniais partneriais

Klubas „Draugystė“

9.1.1

Darbas su 

socialiniais 

partneriais

Muzikos ir dailės edukacija 

„Muzikos ir meno 

laboratorija“

Draugystė

 Dalia Mačiulienė, 

Emilija Raukienė, Olga 

Jurėnė

3-6 m. vaikai                                            



9.1.6

Darbas su 

socialiniais 

partneriais

Šventinė edukacija „Kalėdų 

angeliukas“
Draugystė

 Dalia Mačiulienė, 

Violeta Kukienė,
Lapkritis I-IV klasių mokiniai                                       

9.1.7

Darbas su 

socialiniais 

partneriais

Šventinė edukacija „Advento 

vainikas“
Draugystė

Dalia Mačiulienė, Olga 

Jurėnė
Lapkritis 

5-6 metų vaikai, I-IV 

klasių mokiniai su tėvais 

9.1.4

Darbas su 

socialiniais 

partneriais

Šventinė edukacija „Kalėdų 

rezidencija“
Draugystė

Dalia Mačiulienė, Olga 

Jurėnė
Gruodis

4-6 metų vaikai, I-II klasių 

mokiniai                                                             

9.1.8

Darbas su 

socialiniais 

partneriais

Šventinė edukacija „Parsinešk 

Kalėdas namo“
Draugystė

Dalia Mačiulienė, Olga 

Jurėnė
Gruodis

 5-6 metų vaikai, I-IV 

klasių mokiniai su tėvais

9.2

9.2.1

Darbas su 

socialiniais 

partneriais

 Šešėlių teatro kūrybinės 

dirbtuvės „Pagrandukas“
Liepsnelė

Jolanta Baipšienė, Miglė 

Martynova
Balandis L/d „Bitutė“

9.2.2

Darbas su 

socialiniais 

partneriais

Projektas „Pamokos kitaip“ Liepsnelė
Jolanta Baipšienė, 

Augustina Norvilė
Rugsėjis Vitės progimnazija

Rugsėjis

Spalis

Spalis

Lapkritis 

9.3

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Klubas „Saulutė“

9.3.1

Darbas su 

socialiniais 

partneriais

Sveikos gyvensenos edukacija 

- olimpinio ugdymo projektas 

„Ridikas“

Saulutė

Emilija Raukienė, Indrė 

Drungilienė, Rasa 

Varanauskienė

I-IV klasių mokiniai

9.3.2

Darbas su 

socialiniais 

partneriais

Floristikos edukacija „Knygos 

skirtukas/ atvirukas“
Saulutė

 Emilija Raukienė, 

Svetlana Grotuzienė
 I-IV klasių mokiniai                                 

Klubas „Liepsnelė“

9.2.3
Darbas su 

socialiniais 

Kūrybinės dirbtuvės 

„Renkuosi būti kūrybišku“
Liepsnelė

Jolanta Baipšienė, 

Augustina Norvilė

VšĮ Vaivorykštės tako 

gimnazija, Vitės 

9.2.4
Darbas su 

socialiniais 
Molio keramikos edukacija Liepsnelė

Jolanta Baipšienė, 

Raimonda Švickienė, 
 I-IV klasių mokiniai     



Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

9.3.5

Darbas su 

socialiniais 

partneriais

Koncertas „Muzikos dovana“ 

Senelių globos namuose
Saulutė

Emilija Raukienė, Eglė 

Borg
Gegužės

Tiksli data 

derinama

Klaipėdos miesto globos 

namai Žalgirio g. 3A, 

Klaipėda

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis 

Gruodis

9.3.7

Darbas su 

socialiniais 

partneriais

Kalėdų rezidencija „Ledo 

šalis“ 
Saulutė

Emilija Raukienė, Rasa 

Varanauskienė 
Gruodis

Klaipėdos miesto mokyklų 

mokiniai

9.4

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Kovas

Balandis

Gegužė

9.3.6

Darbas su 

socialiniais 

partneriais

Floristikos edukacija Saulutė
Emilija Raukienė, 

Svetlana Grotuzienė
 I-IV klasių mokiniai

Klubas „Švyturys“

9.4.1

Darbas su 

socialiniais 

partneriais

Zumbos edukacija 

„Laisvalaikis zumbos ritmu“
Švyturys

Paulius Barzinskis, 

Vilma Domarkienė

Klaipėdos miesto mokyklų 

mokiniai

9.3.3

Darbas su 

socialiniais 

partneriais

Floristikos edukacija 

„Papuošk ledinuką“
Saulutė

Emilija Raukienė, 

Svetlana Grotuzienė
I-IV klasių mokiniai                                      

9.3.4

Darbas su 

socialiniais 

partneriais

Šventinė floristikos edukacija Saulutė
Emilija Raukienė, 

Svetlana Grotuzienė
I-VIII klasių mokiniai                               

9.4.2

9.4.3

Darbas su 

socialiniais 

partneriais

Įdomiosios laboratorijos  

edukacija „Visos pasaulio 

spalvos“

Švyturys
Paulius Barzinskis, Agnė 

Zabrynė

Klaipėdos miesto mokyklų 

mokiniai

Darbas su 

socialiniais 

partneriais

Kūrybinės dirbtuvės 

„Kruopščioji Tralalandija“
Švyturys

Paulius Barzinskis, Agnė 

Zabrynė, Svetlana 

Grotuzienė

Lietuvos sutrikusio 

intelekto žmonių globos 

bendrija - „Klaipėdos 



9.4.4

Darbas su 

socialiniais 

partneriais

 Floristikos dirbtuvės 

„Įkvėpimo pamokos“ 

Klaipėdos miesto mokyklų 

mokiniams

Švyturys
Paulius Barzinskis, 

Svetlana Grotuzienė

Rugsėjis, 

spalis
Centro klubas „Švyturys“

9.5

9.5.1

Darbas su 

socialiniais 

partneriais

Projektas „Pamokos kitaip“ Želmenėlis
Virginija Palubinskytė, 

Paulius Barzinskis
Rugsėjis

Klaipėdos miesto mokyklų 

mokiniai

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

9.6

Balandis

Gegužė

Rugsėjis

Spalis

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

9.6.3

Darbas su 

socialiniais 

partneriais

Viktorina - varžytuvės 

„Pasapalabra“
Žuvėdra

Vaida Valinskienė, Maria 

Rossana Laurino 

Barizoni

Vasaris
Palangos moksleivių 

klubas

Rugsėjis

Spalis

9.7

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

9.6.1

Darbas su 

socialiniais 

partneriais

Teatro edukacija „Teatro 

žaidimai“
Žuvėdra

Vaida Valinskienė, 

Vilma Ramelytė

Klaipėdos miesto mokyklų 

mokiniai

9.6.2

Darbas su 

socialiniais 

partneriais

Kino edukacija „Kine - tu“

9.6.4
Darbas su 

socialiniais 
Keramikos edukacija Žuvėdra

Vaida Valinskienė, 

Raimonda Švickienė

Klaipėdos miesto mokyklų 

mokiniai

Molas

9.7.1

Darbas su 

socialiniais 

partneriais

 Edukacija „Kaip išgyventi 

gamtoje?“
Molas

Jolanta Baipšienė, Birutė 

Petraitienė

Varpelio mokyklos - 

darželio mokiniai

Žuvėdra

Vaida Valinskienė, 

Vilma Ramelytė, 

Viktorija Kolberkytė 

Klaipėdos miesto mokyklų 

mokiniai

Klubas „Želmenėlis“

9.5.2

Darbas su 

socialiniais 

partneriais

Įdomiosios laboratorijos  

edukacija „Visos pasaulio 

spalvos“

Želmenėlis
Paulius Barzinskis, 

Virginija Palubinskytė

Klaipėdos miesto mokyklų 

mokiniai

Klubas „Žuvėdra“



Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Birželis

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Birželis

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis

9.7.2

Darbas su 

socialiniais 

partneriais

Muilo gamybos edukacija Molas
Jolanta Baipšienė, Miglė 

Martynova

5-6 metų vaikai, 1-4 klasių 

mokiniai

9.7.3

Darbas su 

socialiniais 

partneriais

Ekologinė edukacija - 

projektas „Renkuosi 0“
Molas

Jolanta Baipšienė, Miglė 

Martynova
I-IV klasių mokiniai                                                                                              


