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BĮ KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro (toliau – Centras) veiklos planas 2022 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 atsižvelgus į Klaipėdos miesto savivaldybės 2022 metų veiklos 

prioritetus švietimo srityje, Centro 2022-2024 metų strateginį veiklos planą, Centro veiklos kokybės 

įsivertinimo rezultatus.  

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

dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, mokiniai ir jų tėvai. 

 

II. 2021 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

5. Įgyvendinant 2021 metų veiklos planą buvo siekiama užtikrinti ugdymo(si) proceso 

kokybę bei saugią ugdymo(si) aplinką, racionaliai naudojant ir valdant finansinius, materialinius ir 

žmogiškuosius išteklius. Centras 2021 metams išsikėlė prioritetą - profesinis pedagogų skaitmeninio 

raštingumo tobulinimas (gilinimas), naudojant informacines komunikacines technologijas ir jas 

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

Metiniam tikslui ir prioritetui įgyvendinti iškelti 5 uždaviniai ir numatytos priemonės uždaviniams 

įgyvendinti: 

5.1. įgyvendinant pirmąjį uždavinį – užtikrinti sėkmingą Centro funkcionavimą ir ugdymo(si) 

kokybę – didelis dėmesys buvo skiriamas grupių komplektavimui, atlyginimo už neformalųjį vaikų 

švietimą mokėjimų kontrolei, veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimui, savivaldos institucijų 

veiklai. Nuolatinė stebėsena padėjo užtikrinti, kad mokinių skaičius grupėje atitiktų Klaipėdos miesto 

savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

mokyklų veiklos organizavimo tvarkos apraše numatytą skaičių. Sustiprinta mokinių mokesčių už 

mokslą kontrolė ir bendradarbiavimas su mokinių tėvais padėjo pasiekti, kad kalendoriniai metai būtų 

baigti be įsiskolinimų. 

Centras įgyvendina 79 neformaliojo vaikų švietimo programas, skirtas 5–6, 7–11, 12–14 ir 15–

19 metų mokinių grupėms. 2021-10-01 duomenimis ugdymo procese dalyvavo 1525 mokiniai. 

Vidutiniškai per metus ugdomi 1623 mokiniai. Dirbo 62 pedagoginiai darbuotojai (35,32 etato) ir 16 

nepedagoginių darbuotojų (10,75 etato). 

2021 m. sausio mėn. įdiegta Microsoft Office 365 programinė įranga, kuri padeda efektyvinti 

nuotolinio darbo organizavimo, informacijos perdavimo, veiklų planavimo, dokumentų valdymo 

procesus. Siekiant efektyvinti komandinį darbą, sukurtos naudojimo paskyros pedagoginiams 

darbuotojams, administracijai, specialistams. Nuotolinis ir hibridinis ugdymas organizuojamas 

Microsoft Office 365 paketo platformoje Teams, susitikimų nuorodos mokiniams ir jų tėvams 
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paskelbtos interneto svetainėje https://www.kvlc.lt/nuotolinis-mokymas/. Pasitelkiant Teams 

programą, įstaigos, mokytojų, metodinės tarybų posėdžiai, darbo grupių, klubų bendruomenių ir 

mokinių tėvų susirinkimai organizuojami nuotoliniu būdu. Įdiegus vieningą nuotolinio darbo sistemą, 

padidėjo nuotolinio ir hibridinio ugdymo organizavimo kokybė, tapo efektyvesnis darbo proceso 

organizavimas, sutrumpėjo dokumentų parengimo laikas. 

Siekiant ugdymo kokybės, vykdoma pamokų stebėsena. Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui ir skyrių vedėjai stebėjo 111 pamokų pagal mėnesio plane numatytą grafiką, 

stebėtos pamokos aptartos su mokytoju individualiai, skyrių vedėjų ir metodinių grupių posėdžiuose. 

Patobulinta pamokų stebėjimo ir vertinimo tvarka.  

Atliktas veiklos kokybės įsivertinimas padėjo nustatyti stipriąsias ir tobulintinas veiklos sritis. 

Stiprieji ir tobulinti veiklos rodikliai aptarti su bendruomene ir 2022 metų veiklos plano rengimo 

darbo grupe. Tobulintinų sričių veiklos rodikliai atsispindi 2022 metų veiklos tiksluose ir 

uždaviniuose. 

Organizuotos 4 apklausos – mokinių tėvų apklausa „Vaikų vasaros poilsio organizavimo 

kokybė“, pedagoginių darbuotojų apklausa „Kvalifikacijos tobulinimo poreikiai 2022 metams“,  

interneto svetainės ir socialinio tinklo Facebook lankytojų apklausa „Informacijos viešinimo 

tikslingumas“, mokinių ir tėvų apklausa „Neformaliojo vaikų švietimo veiklos kokybės tobulinimas 

ir poreikio nustatymas“. Apklausų rezultatai atskleidė, kokių neformaliojo vaikų švietimo programų 

trūksta Centre, išryškino mokytojų, tėvų ir administracijos bendradarbiavimo stiprybes ir problemas. 

Mokinių džiaugėsi Centro klubų akademine ir emocine aplinka, pateikė pasiūlymų fizinės aplinkos 

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

posėdžiuose. Remiantis apklausų rezultatais, planuojama tolimesnė Centro veikla. 

5.2. įgyvendinant antrąjį uždavinį – organizuoti kryptingą darbuotojų profesinį tobulėjimą ir 

aktyvinti profesinės patirties sklaidą, veikla buvo orientuota į skaitmeninį turinį ir įrankius.  

Pedagoginiams darbuotojams buvo suorganizuoti 8 kvalifikacijos tobulinimo renginiai (82 

ak. val.), kurių metu mokytojai ir skyrių vedėjai pagilino žinias apie ugdymą, orientuotą į mokinių 

poreikius ir pažangą, patobulino informacinių komunikacinių technologijų (toliau – IKT) naudojimo 

įgūdžius, reikalingus nuotoliniam ugdymui, įvaldė programos Microsoft Office 365 įrankius. 

Suorganizuota tarptautinė konferencija „Ugdymo nuotoliniu būdu patirtys, galimybės, iššūkiai“, 

parengtos 2 kvalifikacijos tobulinimo programos: seminaras „Virtualus mokymas(is) keičia įprastą 

stilių“, seminaras „Mokymas(is) virtualioje aplinkoje: mokinių poreikiai ir pažanga“, kurių metų 

Centro mokytojai pristatė nuotolinio ugdymo formas ir skaitė pranešimus. 4 Centro pedagoginiai 

darbuotojai dalyvavo 10 dienų tarptautiniuose Erasmus+ lėšomis finansuojamuose mokymuose „3O: 

Orientation, Optimization and Organization for Social media networks as tools in youth work (3O)“ 

(Lenkija). Nepedagoginiai darbuotojai patobulino kvalifikaciją personalo valdymo, metinės 

inventorizacijos atlikimo, dokumentų rengimo, viešųjų pirkimų organizavimo srityse.  

2021 metais atestavosi ir mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją įgijo 2 dailės 

krypties mokytojai. Parengta ir patvirtinta 2022–2024 metų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

(išskyrus psichologus) atestacijos programa. 

5.3. įgyvendinant trečiąjį uždavinį – tenkinti mokinių ir Atvirų vaikų erdvių lankytojų 

pažinimo ir saviraiškos poreikius, buvo siekiama atliepti įvairaus amžiaus ir gebėjimų mokinių 

poreikius. Įgyvendinamos gamtos, turizmo, medijų, informacinių technologijų, šokio, muzikos, 

teatro, dailės, technologijų, kalbų ir kitų krypčių programos. Siekiant kiekviename Centro klube 

atliepti mokinių pažinimo ir saviraiškos poreikius bei sudaryti sąlygas šiuolaikiškam mokinių 

ugdymui(si), kasmet pradedamos vykdyti naujos neformaliojo vaikų švietimo programos. 2021 m. 

pradėtos vykdyti 9 programos – perkusijos būrelis „Stakato“, garso technologijų būrelis 

„Soundtrekas“, tapybos būreliai „Koloritas“ ir „Potėpis“, robotikos būrelis „Legotika“, anglų kalbos 

būrelis „Speakeasy“, gatvės šokio būrelis „Qne one“, šachmatų būrelis „Cugcvangas“, jogos būrelis 

„Ganesha“.  Pateikta ir patvirtinta kultūros paso paraiška animacinių filmukų kūrimo edukacijos 

„Kine tu“ organizavimui Klaipėdos miesto mokiniams.  

Siekiant patenkinti mokinių pažinimo ir saviraiškos poreikius, Centras organizavo 7 miesto, 

10 respublikinių, 3 tarptautinius renginius. Centro mokiniai dalyvavo 5 miesto, 20 respublikos, 11 

https://www.kvlc.lt/nuotolinis-mokymas/
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tarptautinių renginių, pelnė 21 prizinę vietą ir nominacijas. 4 Centro mokiniams įteikti Klaipėdos 

miesto mero padėkos raštai už meninius ir akademinius pasiekimus 2021 metais. 

Siekiant mokinių pažintinių ir socialinių kompetencijų plėtotės, aktyviai vykdyta projektinė 

veikla Centro, miesto, respublikos, tarptautiniu lygmeniu. Organizuoti 2 miesto projektai, 

respublikinis finansinio raštingumo praktinės veiklos projektas, parengti ir įgyvendinti 2 tarptautiniai 

eTwinning projektai (abiem suteiktas nacionalinis kokybės ženklelis). Bendradarbiaujant su 

tarptautiniais partneriais parengtos 4 Erasmus+ paraiškos KA1 ir KA2 sričių projektų finansavimui. 

Sporto rėmimo fondui teikta paraiška sporto projekto „Sėdėjimą keisk į judėjimą“, skirto sporto 

inventoriaus ir įrangos įsigijimui, finansavimui. 

Naujų programų įgyvendinimas, renginių organizavimas ir dalyvavimas juose, projektinės 

veiklos vykdymas plėtojo tarpinstitucinį ir tarpkultūrinį bendradarbiavimą, praplėtė komunikacinių 

priemonių įvairovę, padėjo mokinių gebėjimus ir įgūdžius pritaikyti praktinėje veikloje, kūrybinėje 

aplinkoje.  

5.4. įgyvendinant ketvirtąjį uždavinį – siekti mokinių tėvų įsitraukimo į ugdymo procesą ir 

stiprinti socialinę partnerystę, sunkumų sukėlė pandemija. Veiklos, kurių nebuvo galima organizuoti 

kontaktiniu būdu, buvo organizuotos nuotoliniu sinchroniniu arba asinchroniniu būdu.  

Bendradarbiavimas su mokinių tėvais vykdytas pasitelkiant Microsoft Teams platformą. Apie 

mokinių pažangą mokinių tėvai informuoti tėvų susirinkimų metu, organizuotos 28 atviros pamokos-

kūrybinės dirbtuvės, 15 švenčių, koncertų, teatro premjerų mokinių tėvams. Informacija tėvams apie 

mokymo(si) procesą ir rezultatus, Centro veiklą skelbiama interneto svetainėje ir socialiniame tinkle 

Facebook. 

Aktyviai bendradarbiaujama su kitomis Klaipėdos miesto švietimo įstaigomis.  Klaipėdos 

miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams buvo organizuoti 53 

įvairių krypčių edukaciniai užsiėmimai. Atsižvelgiant į ekstremalią situaciją šalyje, dalis užsiėmimų 

buvo organizuoti nuotoliniu būdu. Bendradarbiaujant su aukštosiomis mokyklomis, 2 VšĮ Socialinių 

mokslų kolegijos ir Vytauto Didžiojo universiteto studentai atliko švietimo ir kultūros srities studijų 

praktikas, 3 asmenys atliko savanorišką veiklą – organizavo kūrybines dirbtuves vaikų vasaros poilsio 

dienos stovyklos metu, užsiėmimų metu.  

5.5. Įgyvendinant penktąjį uždavinį – gerinti Centro materialinę bazę bei užtikrinti sveiką, 

saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančią aplinką – Centro veikla buvo 

orientuojama į IKT atnaujinimą, šiuolaikinių ugdymo(si) priemonių įsigijimą, edukacinių aplinkų 

kūrimą, patalpų būklės atnaujinimą. Tikslui pasiekti buvo vykdomas vienas Veiklos plano uždavinys 

– gerinti Centro materialinę bazę ir užtikrinti IKT bei šiuolaikiškų ugdymo priemonių įsigijimą.  

Įgyvendinant šį uždavinį, buvo gerinama Centro materialinė bazė, vykdomas sveikos, saugios 

ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančios aplinkos kūrimas. Klube „Saulutė“ atliktas 

elektros instaliacijos kapitalinis remontas, užtikrina elektros saugos reikalavimus. Klubuose 

„Saulutė“ ir „Švyturys“: naujos lubos, grindų danga, pakeisti langai, nudažytos vidaus sienos. Klube 

„Liepsnelė“ perdažytos vidaus patalpų sienos, laiptų turėklai. Klube „Draugystė“ įrengta 

priešgaisrinė gaisro aptikimo sistema. Įrengtos poilsio erdvės-lauko klasės klubuose „Saulutė“ ir 

„Liepsnelė“, pagaminti daugiafunkciniai lauko baldai.  

Nupirkta 18 nešiojamų kompiuterių, 7 interneto kameros, 1 vaizdo projektorius. Atnaujintas 

ugdymo inventorius, įsigyta mokymo priemonių (muzikos instrumentai, meno reikmenys, 

laboratorijos įranga, robotikos rinkiniai ir kt.). Įrengti 5 belaidžio interneto siųstuvai klubuose  

„Draugystė“, „Liepsnelė“, „Želmenėlis“ ir „Žuvėdra“. IKT naudojamos ugdymo proceso kokybės 

užtikrinimui, nuotolinio ir hibridinio ugdymo organizavimui. Naujo dizaino Centro interneto svetainė 

užtikrina informatyvų ir lengvai prieinamą informacijos pasiekiamumą. 

6. 2021 metų veiklos vertinimas pagal SSGG būtų toks: 

 

Stiprybės Silpnybės 

1. Racionaliai naudojami finansiniai, 

materialiniai ir žmogiškieji ištekliai. 

1. Komandinio darbo, bendruomeniškumo 

trūkumas.  
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2. Teikiamų neformaliojo vaikų švietimo 

paslaugų pasiūlos gausa ir įvairovė. 

3. Geros mokytojų IKT naudojimo ugdymo 

procese kompetencijos. 

4. Centro atvirumas, ryšiai su socialiniais 

partneriais, ugdymo ir kitomis įstaigomis. 

5. Išorinių finansavimo šaltinių pritraukimas 

ugdymo proceso kokybės ir aplinkos 

modernizavimui. 

6. Gerėja įstaigos materialinė bazė. 

 

 

  

2. Rinkos sąlygos lemia tai, kad mokytojai dirba 

keliose darbo vietose, todėl kenčia darbo 

kokybė. 

3. Novatoriškam ugdymui skirtų priemonių 

trūkumas. 

4. Trūksta pasirengimo dirbant su gabiais ir 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais. 

5. Per mažas dėmesys skiriamas mokinių 

pažangos stebėsenai, asmeninių ir socialinių 

įgūdžių lavinimui. 

6. Nepakankamas bendradarbiavimas tarp 

mokytojų ir tėvų. 

7. Trūksta lėšų infrastruktūros gerinimui, 

modernių edukacinių erdvių įrengimui. 

Galimybės Grėsmės 

1. Komandinio darbo kultūros tobulinimas. 

2. Naujų neformaliojo vaikų švietimo programų 

pasiūla ir mokytojų specialistų paieška. 

3. Mokytojų kompetencijų plėtra, nuotolinio ir 

hibridinio ugdymo tobulinimas. 

4. Pamokos vadybos ir planavimo tobulinimas. 

5. Inovacijų, aktyvių mokymo metodų taikymas 

individualizuojant ir diferencijuojant ugdymo 

turinį. 

6. Efektyvinti tėvų įsitraukimą į ugdymo 

procesą. 

7. Pritraukti rėmėjų ir 1,2 proc. GPM lėšų, 

modernizuojant Centro materialinę bazę, 

įrengiant šiuolaikines edukacines erdves. 

1. Didelė įstatyminės bazės kaita. 

2. Dėl didelės neformaliojo vaikų švietimo 

pasiūlos ir pandemijos gali sumažėti mokinių 

skaičius. 

3. Mokinių motyvacijos mažėjimas dėl didelio 

užimtumo ir pamokų krūvio bendrojo ugdymo 

mokyklose. 

4. Didelis vaikų, atleistų nuo atlyginimo už 

teikiamą neformalųjį vaikų švietimą, skaičius. 

5. Aukštos kvalifikacijos specialistų trūkumas. 

6. Įstaigos finansavimo metodika neatitinka 

šiuolaikiškai įstaigai būdingų poreikių. 

 

 

III. VIZIJA IR MISIJA 

 

7. Vizija – pozityvi, atvira visuomenei ir kaitai, jauki ir saugi, kurioje įdomu mokytis ir gera 

dirbti.  

8. 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 

 

9. 2022 m. suformuluotas strateginis tikslas – užtikrinti aukštą švietimo paslaugų kokybę ir 

prieinamumą, kuriant bendradarbiaujančią kultūrą ir kuriant saugią ugdymo(si) aplinką. 

10. Metinės veiklos tikslai: 

10.1. Užtikrinti aukštą švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą, įgyvendinant 

neformaliojo vaikų švietimo programas. 

10.2. Kurti bendradarbiaujančią kultūrą ir saugią aplinką. 

11. Prioritetai: 

11.1. Profesinis pedagogų skaitmeninio raštingumo tobulinimas (gilinimas), naudojant 

informacines komunikacines technologijas ir skaitmeninį ugdymo turinį.  

11.2. Mokinių pasiekimų ir veiksmingos švietimo pagalbos įvairių gebėjimų mokiniams 

(vaikams) teikimo gerinimas, taikant mokinio (vaiko) pažangos matavimo sistemą.  

11.3. Duomenų analize ir įsivertinimu pagrįstos švietimo turinio ir vadybos kokybės 

užtikrinimas, kuriant savivaldos, socialinės partnerystės ir vadovų lyderystės darną. 
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V. METINIAI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

12. Metinės veiklos uždaviniai:  

12.1. Užtikrinti kokybišką Centro funkcionavimą. 

12.2. Tobulinti pamokos vadybą, siekiant kiekvieno mokinio individualios pažangos. 

12.3. Skatinti mokinių kūrybiškumą, saviraiškos galimybes. 

12.4. Organizuoti kryptingą darbuotojų profesinį tobulėjimą ir aktyvinti profesinės 

patirties sklaidą. 

12.5. Stiprinti Centro bendruomenės ir socialinių partnerių bendradarbiavimą. 

12.6. Gerinti Centro materialinę bazę ir tobulinti ugdymo(si) aplinkas. 

13. Priemonės uždaviniams įgyvendinti (1 priedas). 

 

 

VI. LAUKIAMAS REZULTATAS 

 

14. Įgyvendinus uždavinius bus pasiekti pokyčiai: 

14.1. Užtikrintas sėkmingas Centro funkcionavimas. 

14.2. Patobulinta pamokos kokybė. 

14.3. Tenkinami mokinių saviraiškos poreikiai ir ugdomas kūrybiškumas. 

14.4. Patobulintos pedagoginių darbuotojų profesinės žinios ir aktyvi profesinės patirties 

sklaida. 

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

partneriais. 

14.6. Pagerinta Centro materialinė bazė ir atnaujintos ugdymo aplinkos. 

 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Programos įgyvendinimą koordinuoja Centro direktoriaus pavaduotojas ugdymui,  

direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams, skyrių vedėjai. 

16. Programą vykdo visi bendruomenės nariai.  

17. Priežiūrą vykdo Centro direktorius.  

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

19. Veiklos planas skelbiamas Centro internetinėje svetainėje www.kvlc.lt. 
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     Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro   

     2022 metų veiklos plano 1 priedas  

  
   metiniai uždaviniai ir priemonės  

        

Eil. Nr.   Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingas asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Tiksli data Atsiskaitymo forma 

 

I tikslas - užtikrinti aukštą švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą, įgyvendinant neformaliojo vaikų švietimo programas  

1 1 uždavinys - užtikrinti kokybišką Centro funkcionavimą  

1.1 Įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų, ataskaitų rengimas ir koregavimas  

1.1.1 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas  

Finansinės politikos 

dokumentai, ataskaitų 

rinkiniai 

Direktorius, dokumentų 

koordinavimo specialistas 

Visus metus Pagal poreikį Parengti finansų 

dokumentai, ataskaitos 

 

1.1.2 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas  

Centro mėnesio 

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 

 

1.1.3 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 

 

1.1.4 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas  

Informacinių sistemų 

(mokinių, pedagogų 

registrų ir kt.), 

elektroninio dienyno 

formavimas 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

duomenų bazės specialistas 

Nuolat 

(pagal 

poreikį) 

  Pagal nustatytus terminus 

 

1.1.5 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas  

Pedagoginių 

darbuotojų atestacijos 

programa 

Direktorius, atestacijos 

komisijos sekretorius 

Lapkritis   Parengta programa, pateikta 

Švietimo skyriui 
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1.1.6 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas  

Centro direktoriaus 

veiklos ataskaita 

Direktorius Sausis iki 2022-01-15 Ataskaita įkelta į KVLC 

svetainę, pateiktas 

Klaipėdos miesto Švietimo 

skyriui  

1.1.7 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas  

Viešųjų pirkimų 

ataskaitos Atn-3 

pateikimas VPT 

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams 

Sausis 2022-01-31 Parengta ataskaita, 

popierinis variantas 

pateiktas Direktoriui, VP 

ataskaita pateikiama CVP 

IS sistemoje   

1.1.8 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas  

Darbuotojų 

kasmetinės veiklos 

vertinimas 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams, specialistai, 

raštinės administratorius, 

skyrių vedėjai 

Sausis Iki veiklos 

vertinimo 

Atliktas vertinimas. 

Pateikta ataskaita 

atskaitingam vadovui 

 

1.1.9 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas  

Dokumentų 

paruošimas 

archyvavimui 

Raštinės administratorius, 

direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems klausimams, 

duomenų bazės specialistas, 

dokumentų koordinavimo 

specialistas 

Sausis Visą mėnesį Ruošiami segtuvai 

archyvavimui 

 

1.1.10 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas  

Centro darbuotojų 

tarifiniai ir etatų 

sąrašai 

Direktorius, dokumentų 

koordinavimo specialistas 

Sausis, 

rugsėjis 

Iki 2022-01-01, 

2022-09-01 

Parengti tarifiniai ir etatų 

sąrašai, peteikti Direktoriui 

 

1.1.11 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas  

2022 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 

 

1.1.12 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

Centro buhalterinės 

apskaitos ir 

planavimo 

Direktorius, dokumentų 

koordinavimo specialistas 

Vasaris iki 2022-02-07 Parengti buhalterinės 

apskaitos ir planavimo 

dokumentai  
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dokumentų parengimas ir 

koregavimas  

dokumentai, 

surenkamos lėšos 

Vasaris iki 2022-02-14 Parengtas projektas  

Birželis iki 2022-06-15 Patvirtintas grafikas  

1.1.13 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas  

Pedagogų registro 

duomenų bazės 

atnaujinimas 

Duomenų bazės specialistas Spalis 

(nuolat) 

iki 2022-10-01 Atnaujinti duomenys 

pateikti į ŠMSM registrą 

 

1.1.14 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas  

Patalpų ir KVS 

ataskaita 

Duomenų bazės specialistas Spalis iki 2022-10-01 Pateikti duomenys į ŠMSM 

registrą 

 

1.1.15 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas  

Centro viešųjų 

pirkimų 2023 metų 

plano parengimas 

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams, skyrių vedėjai  

Spalis iki 2022-10-31 Parengtas viešųjų pirkimų 

2023 metų planas  

Gruodis iki 2022-12-31 Patvirtintas viešųjų pirkimų 

planas  

1.1.16 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas 

Centro 2023 metų 

veiklos plano 

parengimas 

Darbo grupė Spalis, 

lapkritis 

iki 2022-11-30 Parengtas planas 

 

1.1.17 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas  

2023 metų Centro 

dokumentacijos plano 

parengimas 

Raštinės administratorius  Lapkritis iki 2022-11-30 Parengtas dokumentacijos 

plano projektas 

 

1.1.18 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas  

Parengti 2023-2025 

metų mokytojų 

atestacijos programą 

Direktorius Lapkritis   Parengta programa 

 

1.1.19 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas  

Centro mokinių 

registras 

Duomenų bazės specialistas Spalis 

(nuolat) 

iki  2022-10-01 Mokinių registras pateiktas 

į ŠMSM registrą  

 

1.1.20 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas ir 

koregavimas  

Darbo saugos 

dokumentų rengimas, 

koregavimas 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems klausimams 

Pagal 

poreikį 

  Parengti, atnaujinti 

dokumentai 
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1.2 Ugdymo proceso organizavimas  

1.2.1 Ugdymo proceso 

organizavimas 

Organizuoti 

neformaliojo vaikų 

švietimo programų 

vykdymą 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

skyrių vedėjai 

Nuolat Rugsėjis - 

gegužė 

Ugdymo apskaita vykdoma 

elektroniniame dienyne 

Tamo 
 

1.2.2 Ugdymo proceso 

organizavimas 

Parengti vaikų 

vasaros dienos poilsio 

stovyklos veiklos 

programą  

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, skyrių vedėjai, NŠ 

renginių organizavimo 

mokytojai 

Balandis iki 2022-04-15 Vaikų vasaros dienos 

poilsio stovyklos veiklos 

programų vertinimas skyrių 

vedėjų, NŠ renginių 

organizavimo mokytojų 

posėdyje  

1.2.3 Ugdymo proceso 

organizavimas 

Parengti neformaliojo 

vaikų švietimo 

programas 2022-2023 

m. m.  

Skyrių vedėjai, NVŠ 

mokytojai, NŠ renginių 

organizavimo mokytojai 

Gegužė iki 2022-05-15 Pateikti neformaliojo vaikų 

švietimo programas  

 

1.2.4 Ugdymo proceso 

organizavimas 

Parengti NVŠ 

programų anotacijas 

2022-2023 m. m.  

Skyrių vedėjai, NVŠ 

mokytojai, NŠ renginių 

organizavimo mokytojai 

Birželis iki 2022-06-15 Pateiktos programų 

anotacijos 

 

1.2.5 Ugdymo proceso 

organizavimas 

Parengti užsiėmimų 

tvarkaraščius 2022-

2023 m m.  

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, skyrių vedėjai 

Birželis 

(projektas) 

2022-06-15 Pateikti būrelių užsiėmimo 

tvarkaraščių ir darbo 

grafikų projektai 
 

Rugpjūtis iki 2022-08-26  

1.2.6 Ugdymo proceso 

organizavimas 

Organizuoti vaikų 

vasaros poilsio  

stovyklas 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams, skyrių vedėjai 

Birželis, 

rugpjūtis 

  Parengtos veiklos ir 

finansinės ataskaitos 

 

1.2.7 Ugdymo proceso 

organizavimas 

Mokymo sutarčių 

registro atnaujinimas 

ir papildymas 

Skyrių vedėjai, duomenų 

bazės specialistas 

Rugpjūtis iki 2022-08-20  Registro duomenų 

atnaujinimas ir papildymas 

 

1.2.8 Ugdymo proceso 

organizavimas 

Paruošti patalpas 

naujiems mokslo 

metams 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems klausimams, 

skyrių vedėjai 

Rugpjūtis iki 2022-08-26 Paruoštos patalpos 

naujiems mokslo metams 
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1.2.9 Ugdymo proceso 

organizavimas 

Neformaliojo 

švietimo programų 

duomenų 

atnaujinimas 

Duomenų bazės specialistas Rugpjūtis 

(nuolat) 

iki 2022-08-27 

(pildoma 

nuolat) 

Pateikti statistiniai 

duomenys į NŠPR registrą 

 

1.2.10 Ugdymo proceso 

organizavimas 

Tobulinti mokinių 

priėmimo komisijos 

darbo organizavimą 

Direktoriaus, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

skyrių vedėjai 

Rugpjūtis, 

rugsėjis 

  Sklandus mokinių 

priėmimas 

 

1.2.11 Ugdymo proceso 

organizavimas 

NVŠ grupių sąrašas/ 

mokinių registras 

Duomenų bazės specialistas Rugsėjis iki 2022-09-01 Pateikti duomenys į ŠMSM 

registrą  

1.2.12 Ugdymo proceso 

organizavimas 

Būrelių (grupių) 

komplektavimas 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, skyrių vedėjai, 

NVŠ mokytojai 

Rugsėjis iki 2022-10-01 Sukomplektuoti būreliai 

 

1.2.13 Ugdymo proceso 

organizavimas 

Mokinių ataskaita Duomenų bazės specialistas Spalis iki 2022-10-01 Pateikti duomenys į ŠMSM 

registrą  

1.2.14 Ugdymo proceso 

organizavimas 

Užtikrinti mokytojų 

pavadavimą 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

skyrių vedėjai 

Pagal 

poreikį 

  Pavaduojantis mokytojas 

užpildo Tamo dienyną  

 

1.3 Pedagoginės veiklos stebėsena  

1.3.1 Pedagoginės veiklos 

stebėsena 

Elektroninio dienyno 

pildymo priežiūra 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, skyrių vedėjai 

Nuolat 2 kartus per 

mėnesį 

Pastebėjimai teikiami 

mokytojams  

1.3.2 Pedagoginės veiklos 

stebėsena 

Pamokų stebėsena Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, skyrių vedėjai, 

metodinių būrelių 

pirmininkai 

Nuolat  (2-3 pamokos 

per mėnesį) 

Aptarta skyrių vedėjų, 

metodinės tarybos ir 

metodinės grupės 

posėdžiuose  

1.3.3 Pedagoginės veiklos 

stebėsena 

Grupių 

komplektavimo ir 

mokinių skaičiaus 

grupėse stebėsena 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, skyrių vedėjai 

Nuolat   Aptarta skyrių vedėjų 

posėdžiuose 

 

1.3.4 Pedagoginės veiklos 

stebėsena 

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 
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1.3.5 Pedagoginės veiklos 

stebėsena 

Pagalba naujai 

pradėjusiems dirbti 

mokytojams  

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, skyrių vedėjai, 

metodinių būrelių 

pirmininkai 

Nuolat, 

pagal 

poreikį 

  Aptarta skyrių vedėjų, 

metodinės tarybos ir 

metodinės grupės 

posėdžiuose  

1.3.6 Pedagoginės veiklos 

stebėsena 

Mokytojų 2021-2022 

m. m. veiklos 

aptarimas  

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Birželis   Individualūs pokalbiai 

 

1.4 Centro veiklos kokybės įsivertinimo organizavimas  

1.4.1 Centro veiklos kokybės 

įsivertinimo 

organizavimas 

Veiklos kokybės 

įsivertinimo darbo 

grupės sudarymas ir 

veiklos numatymas 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Vasaris   Sudaryta darbo grupė, 

suplanuota darbo grupės 

veikla 

 

1.4.2 Centro veiklos kokybės 

įsivertinimo 

organizavimas 

Tobulintinų veiklos 

sričių analizė, 

vertinimas: 8. 

bendradarbiavimas ir 

bendravimas; 5. 

veiklų prieinamumas; 

12. vizija, misija, 

tikslai 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, darbo grupė 

I pusmetis   Dalyvauja Centro mokiniai, 

mokytojai, tėvai 

 

1.4.3 Centro veiklos kokybės 

įsivertinimo 

organizavimas 

Tobulinamų rodiklių 

įsivertinimas ir 

apibendrinimas, 

išvadų ir 

rekomendacijų 

parengimas 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, darbo grupė 

II pusmetis   Parengtos išvados ir 

rekomendacijos 

 

1.5 Normatyvinių dokumentų pristatymas ir vykdymas  

1.5.1 Normatyvinių dokumentų 

pristatymas ir vykdymas 

Informuoti 

darbuotojus apie 

naujai išleistus 

dokumentus, tvarkas, 

reglamentuojančias  

įstaigos veiklą 

Direktorius Nuolat   Dokumentų pristatymas 

savivaldos posėdžiuose 

 



14 
 

1.5.2 Normatyvinių dokumentų 

pristatymas ir vykdymas 

Supažindinti 

darbuotojus su 

dokumentais ir 

tvarkomis, 

reglamentuojančiomis 

Centro veiklą, 

pareiginiais aprašais, 

organizuoti 

priešgaisrinės ir darbo 

saugos instruktažus 

Raštinės administratorius, 

direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems klausimams 

Nuolat   Supažindinti priėmimo 

metu 

 

1.6 Savivaldos institucijų veikla  

1.6.1 Savivaldos institucijų 

veikla 

Centro tarybos 

posėdžiai 

Tarybos pirmininkas  Visus metus   Posėdžio protokolas 

 

1.6.2 Savivaldos institucijų 

veikla 

Metodinės tarybos 

posėdžiai 

Metodinės tarybos 

pirmininkas, metodinių 

būrelių pirmininkai 

Kovas Pagal poreikį Posėdžio protokolas  

Gegužė  

Spalis  

Gruodis  

1.6.3 Savivaldos institucijų 

veikla 

Centro mokytojų 

tarybos posėdžiai 

Mokytojų tarybos 

pirmininkas 

Visus metus   Posėdžio protokolas 

 

1.7 Nepedagoginio personalo darbo organizavimas  

1.7.1 Nepedagoginio personalo 

darbo organizavimas 

Vykdyti 

nepedagoginio 

personalo darbo 

priežiūrą pagal darbo 

ir tvarkos taisyklių 

reikalavimus 

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams 

Nuolat   Vykdoma priežiūra 

 

1.7.2 Nepedagoginio personalo 

darbo organizavimas 

Pasirašytinai 

supažindinti 

darbuotojus su 

pareigybių aprašais ir 

darbo krūvio, valomų 

plotų paskirstymu 

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams 

Įvykus 

pasikeitimui. 

Valomi 

plotai - kartą 

per metus 

  Pasirašytinai supažindinti 

darbuotojai su valomais 

plotais  
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arba įvykus 

pasikeitimui 

1.7.3 Nepedagoginio personalo 

darbo organizavimas 

Organizuoti 

nepedagoginių 

darbuotojų 

susirinkimus 

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams 

Kovas 2022-03-09 Įvykęs susirinkimas 
 

Rugpjūtis 2022-08-25  

Gruodis 2022-12-15 
 

1.8  Organizuoti bendruomenės narių sveikatos patikrinimą  

1.8.1  Organizuoti 

bendruomenės narių 

sveikatos patikrinimą   

Organizuoti 

darbuotojų sveikatos 

patikrą 

Raštinės administratorius, 

skyrių vedėjai 

Vieną kartą 

per metus 

Planine tvarka Asmens medicininės 

knygelės 

 

1.8.2  Organizuoti 

bendruomenės narių 

sveikatos patikrinimą   

Organizuoti įvadinius 

sveikatos, higienos ir 

darbo saugos 

priežiūros ir 

priešgaisrinius 

instruktažus 

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams, skyrių vedėjai 

Nuolat Numatytu 

grafiku 

Instruktuoti darbuotojai 

pasirašytinai 

 

1.9 Užtikrinti įstaigos funkcionavimą  

1.9.1 Užtikrinti įstaigos 

funkcionavimą 

Užtikrinti Centro 

(klubų) vidaus patalpų 

būklės atitikimą 

higienos normoms 

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams 

Nuolat   Centro (klubų) patalpų 

būklė atitinka higienos 

normas 

 

1.9.2 Užtikrinti įstaigos 

funkcionavimą 

Užtikrinti Centrui 

priklausančios 

teritorijos būklės 

atitikimą higienos 

normoms 

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams  

Nuolat   Centro priklausančios 

teritorijos būklė atitinka 

higienos normas 

 

1.9.3 Užtikrinti įstaigos 

funkcionavimą 

Vykdyti Centro klubų 

„Švyturys“, 

„Liepsnelė“, 

„Saulutė“, „Žuvėdra“  

pastatų būklės 

priežiūrą 

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams 

Kas mėnesį   Pildomi pastatų būklės 

priežiūros žurnalai 
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2 2 uždavinys - tobulinti pamokos vadybą, siekiant kiekvieno mokinio individualios pažangos  

2.1 Tobulinti pamokos 

vadybą, siekiant 

kiekvieno mokinio 

individualios pažangos 

Siekti lankstaus ir 

tikslingo įvairių 

gabumų mokinių 

ugdymo  

Administracija, skyrių 

vedėjai, NVŠ mokytojai, NŠ 

renginių organizavimo 

mokytojai 

Visus metus   Metodinėse grupėse 

aptariami įvairių gebėjimų 

mokinių ugdymo 

planavimo, 

individualizavimo, 

diferencijavimo, pasiekimų 

vertinimo klausimai  

2.2 Tobulinti pamokos 

vadybą, siekiant 

kiekvieno mokinio 

individualios pažangos 

Tobulinti 

neformaliojo vaikų 

švietimo programų 

rengimo ir vertinimo 

organizavimą 

Administracija, skyrių 

vedėjai, metodinė taryba 

Visus metus   Aptarta metodinės tarybos, 

skyrių vedėjų posėdžiuose 

 

2.3 Tobulinti pamokos 

vadybą, siekiant 

kiekvieno mokinio 

individualios pažangos 

 Pamokoje taikyti IKT 

ir inovatyvius 

ugdymo metodus, 

atsižvelgiant į 

mokinių mokymosi 

poreikius ir gebėjimus 

Administracija, skyrių 

vedėjai, NVŠ mokytojai, NŠ 

renginių organizavimo 

mokytojai 

Visus metus   Pamokose taikoma IKT ir 

inovatyvūs ugdymo 

metodai. Aptariama 

metodinės tarybos ir skyrių 

vedėjų posėdžiuose 

 

2.4 Tobulinti pamokos 

vadybą, siekiant 

kiekvieno mokinio 

individualios pažangos 

Sudaryti sąlygas 

Centro mokiniams 

siekti aukštesnių 

rezultatų, dalyvaujant 

šalies bei 

tarptautiniuose 

konkursuose, 

festivaliuose (2 

priedas, 3 lentelė) 

Administracija, skyrių 

vedėjai, NVŠ mokytojai, NŠ 

renginių organizavimo 

mokytojai 

Visus metus   Padėkos raštai, diplomai, 

vaizdinė medžiaga 

 

2.5 Tobulinti pamokos 

vadybą, siekiant 

kiekvieno mokinio 

individualios pažangos 

Organizuoti atviras 

pamokas/veiklas, 

siekiant gerosios 

patirties sklaidos ir 

pagalbos teikimo tarp 

mokytojų ir mažiau 

patyrusių kolegų (2 

priedas, 1 lentelė) 

Administracija, skyrių 

vedėjai, NVŠ mokytojai, NŠ 

renginių organizavimo 

mokytojai 

Visus metus   Užpildytos pamokos 

stebėjimo lentelės. 

Pamokos/veiklos aptartos 

metodinėse grupėse 
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3 3 uždavinys - skatinti mokinių kūrybiškumą, saviraiškos galimybes  

3.1 Skatinti mokinių 

kūrybiškumą, saviraiškos 

galimybes 

Organizuoti miesto, 

respublikinius ir 

tarptautinius renginius 

(2 priedas, 2 lentelė) 

Administracija, skyrių 

vedėjai, NVŠ mokytojai, NŠ 

renginių organizavimo 

mokytojai 

Visus metus   Finansinė ataskaita, veiklos 

ataskaita, vaizdinė 

medžiaga  

 

3.2 Skatinti mokinių 

kūrybiškumą, saviraiškos 

galimybes 

Skatinti mokinius 

dalyvauti 

savanoriškoje veikloje 

(2 priedas, 6 lentelė) 

Administracija, skyrių 

vedėjai, NVŠ mokytojai, NŠ 

renginių organizavimo 

mokytojai 

Visus metus   Savanoriškos veiklos 

sutartys, padėkos raštai, 

vaizdinė medžiaga 

 

3.3 Skatinti mokinių 

kūrybiškumą, saviraiškos 

galimybes 

Organizuoti miesto, 

respublikinius ir 

tarptautinius projektus 

(2 priedas, 7 lentelė) 

Administracija, skyrių 

vedėjai, NVŠ mokytojai, NŠ 

renginių organizavimo 

mokytojai 

Visus metus   Finansinė ataskaita, veiklos 

ataskaita, vaizdinė 

medžiaga 

 

4 4 uždavinys - organizuoti kryptingą darbuotojų profesinį tobulėjimą ir aktyvinti mokytojų profesinės patirties sklaidą  

4.1 Organizuoti metodinę veiklą  

4.1.1 Organizuoti metodinę 

veiklą 

Organizuoti 

metodinės tarybos 

veiklą 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, metodinės tarybos 

pirmininkas 

Visus metus   Veiklos planų vykdymo 

analizė 

 

4.1.2 Organizuoti metodinę 

veiklą 

Organizuoti 

metodinių grupių 

veiklą  

Metodinės tarybos 

pirmininkas, metodinių 

grupių pirmininkai 

Visus metus   Veiklos planų vykdymo 

analizė 

 

4.1.3 Organizuoti metodinę 

veiklą 

Organizuoti 

integruotas 

pamokas/veiklas (2 

priedas, 1 lentelė) 

Metodinės tarybos 

pirmininkas, administracija, 

skyrių vedėjai, NVŠ 

mokytojai, NŠ renginių 

organizavimo mokytojai 

Visus metus   Pamokos vertinimo lentelė 

 

4.1.4 Organizuoti metodinę 

veiklą 

Organizuoti kūrybines 

dirbtuves, 

praktikumus (2 

priedas, 1 lentelė) 

Metodinės tarybos 

pirmininkas, administracija, 

skyrių vedėjai, NVŠ 

mokytojai, NŠ renginių 

organizavimo mokytojai 

Visus metus   Aptarta metodinės tarybos 

posėdžiuose 

 

4.2 Sudaryti sąlygas darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, kompetencijų tobulinimui  
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4.2.1 Sudaryti sąlygas 

darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimui, kompetencijų 

tobulinimui 

Organizuoti 

seminarus, 

konferencijas, 

mokymus (2 priedas, 

1 lentelė) 

Metodinės tarybos 

pirmininkas, administracija 

Visus metus   Aptarta metodinės tarybos, 

metodinių grupių 

posėdžiuose 

 

4.2.2 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 

 

4.3 Aktyvinti mokytojų profesinės patirties sklaidą  

4.3.1 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  

 

4.3.2 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 

 

4.4 Vykdyti mokytojų atestaciją  

4.4.1 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 
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4.4.2 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 

 

4.4.3 Vykdyti mokytojų 

atestaciją 

Atestuoti mokytojus 

pagal Centro 

mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 

(išskyrus psichologus) 

atestacijos programą 

2022-2024 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 

 

II tikslas - kurti bendradarbiaujančią kultūrą ir saugią aplinką  

5 5 uždavinys - stiprinti Centro bendruomenės ir socialinių partnerių bendradarbiavimą  

5.1 Stiprinti Centro 

bendruomenės ir 

socialinių partnerių 

bendradarbiavimą 

Užtikrinti tėvų 

dalyvavimą įstaigos 

gyvenime 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, skyrių vedėjai, 

NVŠ mokytojai 

Nuolat   Susirinkimų protokolai  

 

5.2 Stiprinti Centro 

bendruomenės ir 

socialinių partnerių 

bendradarbiavimą 

Įtraukti mokinių tėvus 

į  veiklos planavimą, 

organizavimą, 

įgyvendinimą 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui,  

skyrių vedėjai, NVŠ 

mokytojai 

Nuolat   Informacija skelbiama 

Centro internetinėje 

svetainėje, socialiniame 

portale Facebook  

5.3 Stiprinti Centro 

bendruomenės ir 

socialinių partnerių 

bendradarbiavimą 

Teikti pedagoginę 

pagalbą ir informaciją 

apie Centro, klubų 

veiklą, mokinių 

pasiekimus 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui,  

skyrių vedėjai, NVŠ 

mokytojai 

Nuolat   Informacija teikiama 

individualiai, grupėmis, 

skelbiama Centro 

internetinėje svetainėje, 

socialiniame portale 

Facebook  

5.4 Stiprinti Centro 

bendruomenės ir 

socialinių partnerių 

bendradarbiavimą 

Organizuoti 

individualius ir 

grupinius susitikimus 

su mokinių tėvais 

Skyrių vedėjai, mokytojai 2-3 kartus 

per metus 

  Priimti būrelio veiklos 

planavimui svarbūs 

sprendimai, aptarta mokinių 

pažanga  
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5.5 Stiprinti Centro 

bendruomenės ir 

socialinių partnerių 

bendradarbiavimą 

Atlikti apklausas ir 

tyrimus, padedančius 

nustatyti veiklos 

kokybę ir jų 

tobulinimo galimybes  

Administracija, skyrių 

vedėjai, NVŠ mokytojai, NŠ 

renginių organizavimo 

mokytojai 

Pagal 

poreikį 

  Informacija skelbiama 

Centro internetinėje 

svetainėje, socialiniame 

portale Facebook 

 

5.6 Stiprinti Centro 

bendruomenės ir 

socialinių partnerių 

bendradarbiavimą 

Organizuoti projektus, 

edukacinius 

užsiėmimus, 

kūrybines dirbtuves 

kartu su socialiniais 

partneriais (2 priedas, 

9 lentelė) 

Administracija, skyrių 

vedėjai, NVŠ mokytojai, NŠ 

renginių organizavimo 

mokytojai 

Visus metus   Informacija skelbiama 

Centro internetinėje 

svetainėje, socialiniame 

portale Facebook 

 

6 6 uždavinys - gerinti Centro materialinę bazę ir tobulinti ugdymo(si) aplinkas  

6.1 Centro materialinės bazės gerinimas ir ugdymo(si) aplinkų atnaujinimas  

6.1.1 Centro materialinės bazės 

gerinimas ir ugdymo(si) 

aplinkų atnaujinimas 

Klubo „Draugystė“ 

neįgaliesiems 

patekimo į klubą 

(panduso) įrengimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems klausimams 

II-III 

ketvirtis 

  Atlikti darbai  

6.1.2 Centro materialinės bazės 

gerinimas ir ugdymo(si) 

aplinkų atnaujinimas 

Klubo „Švyturys“ 

lauko apšvietimo 

įrengimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems klausimams 

II-III 

ketvirtis 

  Atlikti darbai  

6.1.3 Centro materialinės bazės 

gerinimas ir ugdymo(si) 

aplinkų atnaujinimas 

Klubo „Liepsnelė“ 

naujos edukacinės 

erdvės įrengimas, 

remontuojant patalpas 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems klausimams 

II-III 

ketvirtis 

  Atlikti darbai  

6.1.4 Centro materialinės bazės 

gerinimas ir ugdymo(si) 

aplinkų atnaujinimas 

Klubo „Želmenėlis“ 

elektros instaliacijos 

kapitalinio remonto ir 

elektros apskaitos 

prietaiso įrengimo 

darbai 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems klausimams 

II-III 

ketvirtis 

  Atlikti darbai  



21 
 

6.1.5 Centro materialinės bazės 

gerinimas ir ugdymo(si) 

aplinkų atnaujinimas 

Klubo „Želmenėlis“ 

vėdinimo sistemos 

įrengimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems klausimams 

II-III 

ketvirtis 

  Atlikti darbai  

6.1.6 Centro materialinės bazės 

gerinimas ir ugdymo(si) 

aplinkų atnaujinimas 

Klubo „Želmenėlis“ 

salės grindų dangos 

keitimo darbai 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems klausimams 

II-III 

ketvirtis 

  Atlikti darbai  

6.1.7 Centro materialinės bazės 

gerinimas ir ugdymo(si) 

aplinkų atnaujinimas 

Klubo „Želmenėlis“ 

šildymo sistemos 

įrengimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems klausimams 

II-III 

ketvirtis 

  Atlikti darbai  

6.1.8 Centro materialinės bazės 

gerinimas ir ugdymo(si) 

aplinkų atnaujinimas 

Klubo „Želmenėlis“ 

vidaus patalpų 

remonto darbai 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems klausimams 

II-III 

ketvirtis 

  Atlikti darbai  

6.1.9 Centro materialinės bazės 

gerinimas ir ugdymo(si) 

aplinkų atnaujinimas 

Klubo „Želmenėlis“ 

sanitarinio mazgo 

įrengimo darbai 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems klausimams 

II-III 

ketvirtis 

  Atlikti darbai  

6.1.10 Centro materialinės bazės 

gerinimas ir ugdymo(si) 

aplinkų atnaujinimas 

Klubo „Želmenėlis“ 

papildomų patalpų 

remontas 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems klausimams 

II-IV 

ketvirtis 

  Atlikti darbai  

6.1.11 Centro materialinės bazės 

gerinimas ir ugdymo(si) 

aplinkų atnaujinimas 

Klubo „Želmenėlis“ 

ugdymo aplinkos 

įrenkimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems klausimams 

II-IV 

ketvirtis 

  Atlikti darbai  

6.1.12 Centro materialinės bazės 

gerinimas ir ugdymo(si) 

aplinkų atnaujinimas 

Klubo „Žuvėdra“ 

šiluminio punkto 

modernizavimo darbai 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems klausimams 

II-III 

ketvirtis 

  Atlikti darbai  
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6.1.13 Centro materialinės bazės 

gerinimas ir ugdymo(si) 

aplinkų atnaujinimas 

Klubo „Žuvėdra“ 

lauko apšvietimo 

įrengimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems klausimams 

II-III 

ketvirtis 

  Atlikti darbai  

6.2 Mokymo priemonių ir inventoriaus įsigijimas   

6.2.1 Mokymo priemonių ir 

inventoriaus įsigijimas  

IKT įsigijimas, 

hibridinių klasių 

įrengimui  

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams, skyriaus 

vedėjas 

I-III ketvirtis iki 2022-09-30 Įvykdyti pirkimai 

 

6.2.2 Mokymo priemonių ir 

inventoriaus įsigijimas  

Mokytojų 

aprūpinimas  

skaitmeninėmis 

mokymo  

priemonėmis, 

reikalinga metodine ir 

dalykine literatūra 

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams, skyriaus 

vedėjas 

I-II ketvirtis iki 2022-05-31 Įvykdyti pirkimai 

 

6.2.3 Mokymo priemonių ir 

inventoriaus įsigijimas  

Keramikos krosnelės 

įsigijimas klube 

„Liepsnelė“ 

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams, skyriaus 

vedėjas 

III ketvirtis iki 2022-09-30 Įvykdyti pirkimai 

 

6.2.4 Mokymo priemonių ir 

inventoriaus įsigijimas  

Garso įrangos 

įsigijimas 

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams, skyriaus 

vedėjas  

II-III 

ketvirtis 

iki 2022-09-30 Įvykdyti pirkimai 

 

6.2.5 Mokymo priemonių ir 

inventoriaus įsigijimas  

Kanceliarinių, ūkinių, 

higienos prekių 

įsigijimas 

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams, valytojai 

I-IV 

ketvirtis 

iki 2022-12-15 Įvykdyti pirkimai 

 

6.2.6 Mokymo priemonių ir 

inventoriaus įsigijimas  

Ugdymo priemonių, 

pagal poreikį 

įsigijimas 

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

I-IV 

ketvirtis 

iki 2022-12-15 Įvykdyti pirkimai 
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klausimams, skyriaus 

vedėjas  

6.3 Užtikrinti saugią ugdymo(si) aplinką   

6.3.1 Užtikrinti saugią 

ugdymo(si) aplinką  

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 
 

6.3.2 Užtikrinti saugią 

ugdymo(si) aplinką  

Civilinės saugos 

mokymai Centro 

darbuotojams 

Dirrektoriaus pavaduotoja 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams 

Spalis iki 2022-10-31   
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Klaipėdos vaikų laisvalaikio 

centro 2022 metų veiklos plano 

      2 priedas 

        

1 lentelė. Centro 2022 metų darbuotojų profesinis tobulėjimas ir gerosios patirties sklaida 

Eil. 

Nr. 

Veiklos sritis Veiklos pavadinimas Atsakingas 

klubas 

Atsakingas asmuo Vykdymo 

terminas 

Tiksli data Vieta 

1.1. Atviros pamokos/veiklos  

1.1.1 Atvira pamoka Atvira interaktyvi-kūrybinė 

teatralizuota pamoka „Trijų 

karalių istorija“ 

Liepsnelė Augustina Norvilė Sausis 2022-01-12 Centro klubas 

„Liepsnelė“ 

1.1.2 Atvira pamoka Atvira jogos pamoka „Joga ir 

ištvermė“ 

Žuvėdra Sigita Saldukaitė  Vasaris 2022-02-09 Centro klubas 

„Žuvėdra“ 

1.1.3 Atvira pamoka Atvira keramikos pamoka 

„Muiliuko lovytė“ 

Žuvėdra Jurgita Lukminienė Vasaris   Centro klubas 

„Žuvėdra“ 

1.1.4 Atvira pamoka Atvira dekoratyvinės plastikos 

pamoka „Magiškasis atspaudų 

pasaulis“ 

Žuvėdra Jurgita Lukminienė Vasaris   Centro klubas 

„Žuvėdra“  

1.1.5 Atvira pamoka Atvira teatro pamoka „Personažai 

atgyja“ 

Draugystė Birutė Mažonienė Vasaris   Centro klubas 

„Draugystė“  

1.1.6 Atvira pamoka Atvira dailės pamoka „Užgavėnių 

kaukės“ 

Želmenėlis  Aurelija 

Mačerinskienė 

Vasaris 2022-02-23 Centro klubas 

„Želmenėlis“ 

1.1.7 Atvira pamoka Atvira ukulelės pamoka „Smulki 

grojimo technika“ 

Saulutė Jvgenij Sege Kovas    Teams platforma  

1.1.8 Atvira pamoka Atvira dailės pamoka ,,Akvarelės 

formos“  

Žuvėdra Jelena Michno Kovas   Centro klubas 

„Žuvėdra“ 

1.1.9 Atvira pamoka Atvira jogos pamoka „Jogos 

pozos ir jų variacijos“ 

Žuvėdra Sigita Saldukaitė  Kovas 2022-03-09 Centro klubas 

„Žuvėdra“  

1.1.10 Atvira pamoka Atvira kūrybinė pamoka „Kaip iš 

nieko padaryti kažką“ 

Draugystė Olga Jurėnė  Kovas   Centro klubas 

„Draugystė“  

1.1.11 Atvira pamoka Atvira jogos pamoka „Jogos 

kvėpavimas ir judesys“ 

Žuvėdra Sigita Saldukaitė Balandis 2022-04-27 Centro klubas 

„Žuvėdra“  
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1.1.12 Atvira pamoka Atvira pamoka „Kūrybiškumo 

ugdymas dekoruojant velykinį 

margutį“  

Saulutė Rasa Varanauskienė Balandis   Centro klubas 

„Saulutė“  

1.1.13 Atvira pamoka Atvira interaktyvi-kūrybinė 

pamoka „Aš kūrėjas“ 

Draugystė Olga Jurėnė  Balandis   Centro klubas 

„Draugystė“  

1.1.14 Atvira pamoka Atvira pamoka „Daugiabalsių 

pratimų taikymas ugdant vokalinę 

klausą“ 

Saulutė Emilija Raukienė Balandis   Teams platforma  

1.1.15 Atvira pamoka  Atvira šokio pamoka, skirta 

Tarptautinei šokio dienai 

paminėti 

Žuvėdra Lina Milvydienė Balandis   Centro klubas 

„Žuvėdra“  

1.1.16 Atvira pamoka Atvira dailės pamoka ,,Šventinio 

Velykų atributo gamyba“ 

Saulutė Rimvydas Kušlis  Balandis 2022-04-12 Teams platforma  

1.1.17 Atvira pamoka „Saulės pasveikinimas ir jo 

svarba“ 

Žuvėdra Sigita Saldukaitė Balandis 2022-05-18 Centro klubas 

„Žuvėdra“ 

1.1.18 Atvira pamoka  Atvira šokio pamoka „Geros 

šokio pamokos receptai 2“ 

Žuvėdra Lina Milvydienė  Gegužis   Centro klubas 

„Žuvėdra“ 

1.1.19 Atvira pamoka  Atvira šokio pamoka ,,Tau, 

mamyte!“ 

Saulutė Domantė 

Tereškevičiūtė 

Gegužė 2022-05-04 Teams platforma  

1.1.20 Atvira pamoka  Atvira šokio pamoka „Spalvos 

šokyje“ 

Draugystė Vaida Zacharevičienė  Spalis 2022-10-12 Centro klubas 

„Draugystė“  

1.1.21 Atvira pamoka  Atvira šokio pamoka „Hip hop 

pagrindai“ 

Želmenėlis Greta Jašmantaitė  Spalis 2022-10-31 Centro klubas 

„Želmenėlis“ 

1.1.22 Atvira pamoka Atvira dailės pamoka „Saulutės 

pasaka“ 

Švyturys Violeta Kukienė  Spalis 2022-10-03 Centro klubas 

„Švyturys“ 

1.1.23 Atvira pamoka Atvira dailės pamoka ,,Rudenėlio 

marga skraistė“  

Saulutė Rimvydas Kušlis  Spalis 2022-10-18 Teams platforma  

1.1.24 Atvira pamoka Atvira sveikatingumo pamoka 

„Geros savijautos receptas“ 

Želmenėlis Virginija 

Palubinskytė 

Spalis 2022-10-21 Centro klubas 

„Želmenėlis“ 

1.1.25 Atvira pamoka  Atvira šokio pamoka „Tempimo 

pratimai lankstumui lavinti šokio 

pamokoje“ 

Draugystė Inga Palaitienė  Lapkritis 2022-11-01 Centro klubas 

„Draugystė“  
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1.1.26 Atvira pamoka Atvira gitaros pamoka „Akordų 

jungimas“ 

Saulutė Jvgenij Sege Lapkritis    Teams platforma  

1.1.27 Atvira pamoka Atvira vokalo pamoka „Vokalinių 

pratimų svarba balso 

formavimui“ 

Saulutė Emilija Raukienė Lapkritis    Teams platforma  

1.1.28 Atvira pamoka Atvira anglų kalbos pamoka 

„Gyvūnai“ 

Saulutė Giedrė Kusaitė Lapkritis   Centro klubas 

„Saulutė“ 

1.2. Integruota pamoka  

1.2.1 Integruota pamoka Integruota atvirų vaikų erdvių ir 

teatro pamoka „Surask mane“ 

Liepsnelė               

Švyturys 

Miglė Martynova, 

Augustina Norvilė 

Sausis 2022-01-12 Teams platforma 

1.2.2 Integruota pamoka Integruota šokio ir dainavimo 

pamoka „Dainos pritaikymas 

judesyje“ 

Saulutė Emilija Raukienė, 

Domantė 

Tereškevičiūtė 

Sausis 2022-01-26 Teams platforma 

1.2.3 Integruota pamoka Integruota teatro ir anglų kalbos 

veikla „Sekame Varlę Karalienę 

lietuviškai ir angliškai“ 

(pasirengimas tarptautiniam vaikų 

teatrų festivaliui) 

Liepsnelė, 

Draugystė 

Miglė Martynova, 

Jelena Osipkova  

Sausis, 

vasaris 

  Centro klubai 

„Liepsnelė“ ir 

„Draugystė“. 

Asinchroniniu būdu 

1.2.4 Integruota pamoka Integruota atvirų vaikų erdvių ir 

informacinių technologijų 

pamoka „Raketų mokslas“ 

Draugystė Olga Jurėnė, Tadas 

Jurėnas  

Vasaris   Centro klubas 

„Draugystė“ 

1.2.5 Integruota pamoka Integruota atvirų vaikų erdvių ir 

biologijos pamoka „Skrydis“ 

Draugystė, 

Želmenėlis 

Virginija 

Palubinskytė, Olga 

Jurėnė 

Vasaris   Teams platforma 

1.2.6 Integruota pamoka Teatro ir anglų kalbos integruota 

pamoka „Šarados, šarados...“ 

Liepsnelė, 

Draugystė 

Miglė Martynova, 

Jelena Osipkova  

Vasaris   Teams platforma 

1.2.7 Integruota pamoka Integruota dailės ir keramikos 

pamoka ,,Velykinių margučių 

raštai“ 

Draugystė Violeta Kukienė, 

Rimvydas Kušlys 

Kovas 2022-03-15 Centro klubas 

„Draugystė“ arba 

nuotoliniu būdu 

1.2.8 Integruota pamoka Keramikos ir biologijos 

integruota pamoka „Augalų 

slėpiniai“ 

Želmenėlis, 

Žuvėdra 

Virginija 

Palubinskytė, Jurgita 

Lukminienė 

Kovas   Teams platforma 
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1.2.9 Integruota pamoka Teatro ir anglų kalbos integruota 

pamoka „Šešėliai prabyla... 

Angliškai“ 

Liepsnelė, 

Draugystė 

Miglė Martynova, 

Jelena Osipkova  

Kovas   Teams platforma 

1.2.10 Integruota pamoka Anglų kalbos ir tapybos 

integruota pamoka „Jūra“ 

Saulutė Giedrė Kusaitė, 

Kristina Samalienė 

Balandis   Centro klubas 

„Saulutė“ 

1.2.11 Integruota pamoka Anglų kalbos ir tapybos 

integruota pamoka „Miškas“ 

Švyturys Giedrė Kusaitė,  

Kristina Samalienė 

Rugsėjis   Centro klubas 

„Švyturys“  

1.3. Metodinės dienos  

1.3.1 Metodinė diena Metodinė diena „Atradimai ir 

sėkmingos patirtys, skatinančios 

mokinių kūrybiškumą“ 

Žuvėdra Vilma Ramelytė, 

Jurgita Lukminienė, 

Virginija 

Palubinskytė 

Balandis   Nuotoliniu būdu 

Praktikumas „Išradingos ir paprastos priemonės ugdymo procese“, 

Vilma Ramelytė 

Pranešimas „Smagios improvizacijos panaudojant gamtinę medžiagą“, 

Jurgita Lukminienė 

Pranešimas ,,Mokomojo eskizo vaidmuo mokinių kūryboje“, Rimvydas 

Kušlys 

Pranešimas „Mokytojo ir mokinio ryšys. Kaip jį sustiprinti?“, Virginija 

Palubinskytė 

Pranešimas „Naratyvinis žaidimas - nauda vaikui“, Miglė Martynova 

1.4. Kūrybinės dirbtuvės 

1.4.1 Kūrybinės 

dirbtuvės 

Keramikos dirbtuvės „Velykiniai 

suvenyrai“ 

Švyturys Violeta Kukienė Kovas arba 

balandis 

  Miesto pedagogams 

1.4.2 Kūrybinės 

dirbtuvės 

Kūrybinės  dirbtuvės „Kalėdinės 

dekoracijos“ 

Liepsnelė, 

Želmenėlis 

Jelena Michno, 

Virginija 

Palubinskytė 

Lapkritis   Miesto pedagogams 

1.5 Praktikumai  

1.5.1 Praktikumas Šokio praktikumas „Laisvalaikis 

zumbos ritmu“ 

Švyturys  Vilma Morkūnienė Kovas arba 

balandis 

  Šokio mokytojams 

1.5.2 Praktikumai Praktikumas „Meditacijos ir 

atsipalaidavimo svarba mokyklos 

kasdienybėje“ 

Žuvėdra Sigita Saldukaitė Balandis   Miesto pedagogams 
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1.5.3 Praktikumai Praktikumas „Joga ant kėdės“ Žuvėdra Sigita Saldukaitė Lapkritis   Miesto pedagogams 

1.6 Seminarai  

1.6.1 Seminarai Seminaras „Office 365 funkcijų 

naudojimo galimybės ugdymo 

įstaigoje“ 

Administracija Modesta Vainorienė, 

Sigita Jonušienė, 

Emilija Raukienė 

Sausis   Nuotoliniu būdu 

1.6.2 Seminarai Seminaras „Kokia pažangos 

vertinimo prasmė neformaliajame 

švietime?“ 

Administracija Jolanta Budrienė, 

Modesta Vainorienė, 

Vaida Valinskienė, 

Emilija Raukienė 

Vasaris   Nuotoliniu būdu 

1.7 Paskaitos  

1.7.1 Paskaitos  Paskaita-praktikumas 

„Kvėpavimo praktikos nauda 

kasdienybėje“ 

Žuvėdra Sigita Saldukaitė Spalis   Miesto pedagogams 

1.8 Parodos  

1.8.1 Paroda Paroda „Švenčių atgarsiai iš viso 

pasaulio“ (tarptautinis iEARN 

projektas „Holiday Card 

Exchange“) 

Draugystė Jelena Osipkova, 

Olga Jurėnė 

Vasaris   Centro klubas 

„Draugystė“ (bus 

tikslinama) 

1.8.2 Paroda Paroda-aptarimas „Faktūriniai ir 

tekstūriniai sprendimai vaikų 

kūryboje“ 

Žuvėdra Jurgita Lukminienė Gegužė 

arba 

birželio 

pradžia 

  Tikslinama  

1.9 Kiti metodiniai renginiai  

1.9.1 Kiti metodiniai 

renginiai 

Pranešimas metodinėje grupėje 

„Neformalaus vertinimo 

galimybės pažangos fiksavimui“ 

Draugystė Jelena Osipkova Vasaris    Teams platforma 

1.9.2 Kiti metodiniai 

renginiai 

Pranešimas ir apskrito stalo 

diskusija metodinėje grupėje 

„Kur mokytojui kelti kvalifikaciją 

patogiai?“ 

Draugystė Jelena Osipkova Gegužė   Teams platforma 
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1.9.3 Kiti metodiniai 

renginiai 

Pranešimas Klaipėdos 

savivaldybės anglų kalbos 

mokytojų metodinio būrelio 

renginyje. Tema „Neformalaus 

vertinimo taikymas mano 

praktikoje. Pamąstymai“ (tema 

bus tikslinama) 

Draugystė Jelena Osipkova Tikslinama    Teams platforma 

1.9.4 Kiti metodiniai 

renginiai 

Pranešimas Klaipėdos 

savivaldybės anglų kalbos 

mokytojų metodinio būrelio 

renginyje. Tema „Paįvairinkime 

mokymo procesą. Idėjos“ (tema 

bus tikslinama) 

Draugystė Jelena Osipkova Tikslinama   Teams platforma 

1.10 Metodinių grupių posėdžiai, susirinkimai 

1.10.1 Metodinių grupių 

posėdžiai, 

susirinkimai 

Šokio mokytojų metodinės 

grupės susirinkimas 

  Vaida Zacharevičienė, 

šokio metodinės 

grupės pirmininkė  

Vasaris, 

balandis, 

lapkritis 

  Teams platforma 

1.10.2 Metodinių grupių 

posėdžiai, 

susirinkimai 

Užsienio kalbų ir teatro mokytojų 

metodinės grupės susirinkimas 

  Jelena Osipkova, 

užsienio kalbų ir 

teatro metodinės 

grupės pirmininkė 

Vasaris , 

gegužė, 

lapkritis 

  Teams platforma 

1.10.3 Metodinių grupių 

posėdžiai, 

susirinkimai 

Metodinės grupės „Mozaika“ 

susirinkimas 

  Vilma Ramelytė, 

metodinės grupės 

„Mozaika“ pirmininkė 

Balandis, 

birželis, 

lapkritis 

  Teams platforma 

1.10.4 Metodinių grupių 

posėdžiai, 

susirinkimai 

Muzikos mokytojų metodinės 

grupės susirinkimas 

  Paulius Barzinskis, 

muzikos mokytojų 

metodinės grupės 

pirmininkas  

Balandis, 

lapkritis 

  Teams platforma 

1.10.5 Metodinių grupių 

posėdžiai, 

susirinkimai 

Dailės mokytojų metodinės 

grupės susirinkimas 

  Jelena Michno, dailės 

metodinės grupės 

pirmininkė 

Gegužė, 

lapkritis 

  Teams platforma 
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1.10.6 Metodinių grupių 

posėdžiai, 

susirinkimai 

Renginių organizavimo mokytojų 

metodinės grupės susirinkimas 

  Augustina Norvilė, 

neformaliojo švietimo 

renginių 

organizavimo 

mokytojų metodinės 

grupės pirmininkė 

Vasaris, 

gegužė, 

rugsėjis, 

gruodis 

  Teams platforma 

1.11 Dalykiniai konkursai, renginiai 

1.11.1 Dalykiniai 

konkursai 

Klaipėdos miesto mokinių 

fotografijos darbų konkursas 

„Pasivaikščiojimai po Klaipėdą“  

Draugystė, 

Žuvėdra 

Dalia Mačiulienė, 

Vaida Valinskienė 

Vasaris, 

kovas, 

balandis, 

gegužė 

  Virtualus 

1.11.2 Dalykiniai 

konkursai 

Miesto anglų kalbos konkursas 

„What do you know about 

Klaipeda?“, skirtas Klaipėdos 

770-metinėms paminėti 

Draugystė Jelena Osipkova,  

Giedrė Kusaitė 

Kovas    Teams platforma 

2 lentelė. Centro 2022 metų organizuojami renginiai 

Eil. 

Nr. 

Veiklos sritis Veiklos pavadinimas Atsakingas 

klubas 

Atsakingas asmuo Vykdymo 

terminas 

Tiksli data Vieta 

2.1 Centro renginiai 

2.1.1 Centro renginiai Pomėgių mugė „Esu tai ką darau“ Žuvėdra Viktorija Glodenė Sausis   Centro klubas 

„Žuvėdra“ 

2.1.2 Centro renginiai Spektaklis „Pasaka apie Dievo 

vaikelį“ 

Švyturys Birutė Mažonienė Sausis 2022-01-12 Centro kubas 

„Švyturys“  

2.1.3 Centro renginiai Tapybos būrelių „Koloritas“ ir 

„Potėpis“ mokinių darbų paroda 

„Spalvų pokalbis“ 

Saulutė, 

Švyturys  

Kristina Samalienė Vasaris   Derinama 

2.1.4 Centro renginiai Poetinė kompozicija  „Vakaras 

prie lango“ 

Švyturys Birutė Mažonienė Kovas 2022-03-30 Centro kubas 

„Švyturys“  

2.1.5 Centro renginiai Viktorina, skirta Klaipėdos 

miesto gimtadieniui 

Draugystė, 

Švyturys 

Jelena Osipkova, 

Giedrė Kusaitė 

Kovas   Teams                          

2.1.6 Centro renginiai Eisena „Aš myliu teatrą“, skirta 

teatro dienai  

Švyturys Miglė Martynova, 

Birutė Mažonienė 

Kovas 2022-03-25 Centro kubas 

„Švyturys“  
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2.1.7 Centro renginiai Mokinių darbų paroda ,,Laivai“ Liepsnelė  Raimonda Švickienė, 

Ramunė Sinkevičienė 

Kovas   Derinama 

2.1.8 Centro renginiai Kūrybinės dirbtuvės „Meno 

erdvėse“ 

Draugystė Birutė Mažonienė Balandis   Centro klubas 

„Draugystė“  

2.1.9 Centro renginiai Individuali Maksim Tichanov 

darbų paroda „Šokantis 

pavasaris“ 

Liepsnelė Dovilė Uogintienė, 

Ramunė Sinkevičienė  

Balandis   Derinama 

2.1.10 Centro renginiai Skaitymo akcija „A, Ą“ Žuvėdra Viktorija Glodenė Balandis   Centro klubas 

„Žuvėdra“ 

2.1.11 Centro renginiai Tapybos būrelių „Koloritas“ ir 

„Potėpis“ mokinių darbų paroda 

„Teptukas kuria pasaulį“ 

Saulutė, 

Švyturys  

Kristina Samalienė Balandis    Klaipėdos 

apygardos teismo 

virtrina H. Manto g. 

26 

2.1.12 Centro renginiai Fotografijos būrelio „Click“ 

mokinių darbų paroda  

Saulutė Vidūnas Kulikauskis Balandis   Derinama 

2.1.13 Centro renginiai Festivalis „Žaisminga laisvalaikio 

diena“ 

Centras Jolanta Budrienė, 

Modesta Vainorienė, 

Inga Palaitienė 

Gegužė   Derinama 

2.1.14 Centro renginiai Mokslo metų baigimo šventė Švyturys Jolanta Baipšienė, 

Greta Jašmantaitė 

Gegužė   Centro kubas 

„Švyturys“  

2.1.15 Centro renginiai Spektaklis „Rimta kova“ Švyturys Birutė Mažonienė Gegužė 2022-05-25 Centro kubas 

„Švyturys“  

2.1.16 Centro renginiai Mokinių darbų paroda ,,Žiemos 

žydėjimas“ 

Liepsnelė  Raimonda Švickienė,  

Ramunė Sinkevičienė 

Gegužė   Derinama 

2.1.17 Centro renginiai Šventė, skirta Mamos dienai „Dvi 

širdys“ 

Švyturys Miglė Martynova Gegužė   Centro kubas 

„Švyturys“  

2.1.18 Centro renginiai Spektaklis „Voro vestuvės“ Draugystė Birutė Mažonienė Gegužė   Centro klubas 

„Draugystė" 

2.1.19 Centro renginiai Dailės būrelių mokinių darbų 

paroda 

  Jolanta Budrienė, 

Jelena Michno 

Gegužė, 

birželis 

  Tikslinama  

2.1.20 Centro renginiai Vakaronė „Helovino šventės 

papročiai“ 

Švyturys Jolanta Baipšienė, 

Greta Jašmantaitė 

Spalis   Centro kubas 

„Švyturys“  
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2.1.21 Centro renginiai Dailės būrelio ,,Ultramarinas“ 

mokinių darbų paroda 

„Sustingusios šviesos“ 

Saulutė Rimvydas Kušlys Lapkritis 2022-11-23 Derinama 

2.1.22 Centro renginiai Dailės būrelio ,,Spalvų paslaptys“ 

mokinių darbų paroda „Piešiu 

Klaipėdą....“ 

Liepsnelė Jelena Michno Lapkritis 2022-11-30 Parodos vieta 

miesto erdvėje bus 

derinama 

2.1.23 Centro renginiai Tapybos būrelių „Koloritas“ ir 

„Potėpis“ mokinių darbų paroda  

Saulutė, 

Švyturys  

Kristina Samalienė Lapkritis   Derinama 

2.1.24 Centro renginiai Tapybos būrelių „Koloritas“ ir 

„Potėpis“ mokinių darbų paroda  

Saulutė, 

Švyturys  

Kristina Samalienė Gruodis   Derinama 

2.1.25 Centro renginiai Popietė „Lietuviškų Kalėdų 

tradicijos“ 

Švyturys Jolanta Baipšienė Gruodis   Centro kubas 

„Švyturys“  

2.1.26 Centro renginiai Mokinių darbų paroda „12 

horoskopų ženklų“ 

Liepsnelė Augustina Norvilė Gruodis    Centro klubas 

„Liepsnelė“  

2.1.27 Centro renginiai Dailės ir keramikos mokinių 

darbų parodos  

Draugystė Violeta Kukienė Visus 

metus  

  Centro facebook, 

el.svetainė 

2.2 Miesto renginiai 

2.2.1 Miesto renginiai Klaipėdos miesto mokinių 

fotografijų konkursas 

„Pasivaikščiojimai po Klaipėdą“, 

skirtas Klaipėdos 770 metų 

jubiliejui 

Draugystė, 

Žuvėdra 

Dalia Mačiulienė, 

Vaida Valinskienė 

Visus 

metus 

  Derinama 

2.2.2 Miesto renginiai Klaipėdos miesto švietimo įstaigų 

ekologinė akcija „Besmegenių 

alėja“   

Draugystė Dalia Mačiulienė, 

Olga Jurėnė 

Sausis   Centro klubas 

„Draugystė“ 

2.2.3 Miesto renginiai Klaipėdos miesto ekologinis 

projektas-konkursas „Kaukių 

varžytuvės“ 

Saulutė Emilija Raukienė, 

Rasa Varanauskienė 

Sausis, 

vasaris, 

kovas 

  Nuotolinis 

2.2.4 Miesto renginiai Keramikos darbų paroda „Išgirsk 

mane“ 

Liepsnelė Dovilė Uogintienė, 

Raimonda Švickienė 

Kovas   Nuotolinis 
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2.2.5 Miesto renginiai Klaipėdos miesto anglų kalbos 

konkursas „What do you know 

about Klaipeda?“, skirtas 

Klaipėdos 770-osioms metinėms 

paminėti 

Draugystė Dalia Mačiulienė, 

Jelena Osipkova, 

Giedrė Kusaitė 

Kovas    Teams platforma 

2.2.6 Miesto renginiai Klaipėdos miesto švietimo 

įstaigų kūrybinė akcija „Margučių 

alėja“   

Draugystė Dalia Mačiulienė, 

Olga Jurėnė 

Balandis   Centro klubas 

„Draugystė“ 

2.2.7 Miesto renginiai Klaipėdos miesto vaikų ir 

jaunimo kūrybinis konkursas 

„Miesto sekretai“ 

Saulutė Emilija Raukienė, 

Kristina Samalienė 

Balandis, 

gegužė 

  Virtualus 

2.2.8 Miesto renginiai Pėsčiųjų žygis „770 kilometrų 

Klaipėdai“ 

Centras Modesta Vainorienė, 

Jolanta Baipšienė, 

Inga Palaitienė 

Birželis   Klaipėda 

2.2.9 Miesto renginiai Klaipėdos miesto ekologinė 

akcija „Įžiebk savo kiemą“  

Saulutė Emilija Raukienė, 

Rasa Varanauskienė 

Lapkritis   Derinama 

2.2.10 Miesto renginiai Vaikų madų šou ,,Kalėdinio 

kostiumo spindesys“ 

Liepsnelė Dovilė Uogintienė, 

Augustina Norvilė 

Gruodis   Derinama 

2.3 Respublikiniai renginiai 

2.3.1 Respublikiniai 

renginiai 

Respublikinis vaikų dainos 

festivalis „Mažylių gama“ 

Saulutė, 

Draugystė 

Dalia Mačiulienė, 

Emilija Raukienė 

Kovas   Kultūros fabrikas 

Bangų g. 5A 

2.3.2 Respublikiniai 

renginiai 

Respublikinis virtualių nuotraukų 

projektas-konkursas „Šešėlis 

šviesoje 2022“ 

Saulutė Emilija Raukienė, 

Vidūnas Kulikauskis 

Kovas    Virtualus 

2.3.3 Respublikiniai 

renginiai 

Respublikinė tautinio šokio ir 

muzikos šventė „Aš tikrai myliu 

Lietuvą“, skirta Kovo–ajai  

Draugystė Dalia Mačiulienė, 

Vaida Zacharevičienė 

Kovas   Centro klubas 

„Draugystė“ (bus 

tikslinama) 

2.3.4 Respublikiniai 

renginiai 

Respublikinis šachmatų turnyras 

„Baltijos kranto taurė“ 

Žuvėdra Vaida Valinskienė, 

Viktoras Galuščak 

Balandis 2022-04-30 „Amberton Hotel 

Klaipėda“  

Konferencijų 

centras Naujojo 

Sodo g. 1A 
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2.3.5 Respublikiniai 

renginiai 

Respublikinis tikro garso 

festivalis „Tikras garsas“ 

Saulutė, 

Draugystė 

Dalia Mačiulienė, 

Emilija Raukienė, 

Greta Dulkytė 

Birželis   Tikslinama 

2.4 Tarptautiniai renginiai 

2.4.1 Tarptautiniai 

renginiai 

Paroda „Švenčių atgarsiai iš viso 

pasaulio“ (tarptautinis iEARN 

projektas „Holiday Card 

Exchange“) 

Draugystė Dalia Mačiulienė, 

Jelena Osipkova, 

Olga Jurėnė 

Vasaris 

(bus 

tikslinama)  

  Centro klubas 

„Draugystė“ 

2.4.2 Tarptautiniai 

renginiai 

Tarptautinis virtualus piešinių 

konkursas „Šiuolaikinė Madona“  

Draugystė Dalia Mačiulienė, 

Violeta Kukienė 

Vasaris, 

kovas, 

balandis, 

gegužė 

  Centro klubas 

„Draugystė“ 

2.4.3 Tarptautiniai 

renginiai 

Tarptautinė keramikos darbų 

paroda „Odė Žemei“ 

Žuvėdra Vaida Valinskienė, 

Jurgita Lukminienė 

Kovas 2022-03-16 P. Domšaičio 

galerija (Lietuvos 

dailės muziejaus 

padalinys) Liepų g. 
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2.4.4 Tarptautiniai 

renginiai 

Tarptautinis virtualus šachmatų 

turnyras „Lapė ginasi“ 

Žuvėdra Vaida Valinskienė, 

Viktoras Galuščak 

Kovas 2022-03-18 www. Lichess.org  

platforma 

2.4.5 Respublikiniai 

renginiai 

Tarptautinis mokinių gamtos 

mokslų konkursas „Mozaika“ 

Želmenėlis Paulius Barzinskis, 

Virginija 

Palubinskytė 

Kovas, 

balandis 

2022-04-15 Nuotoliniu būdu 

2.4.6 Tarptautiniai 

renginiai 

Tarptautinis mokinių kūrybinis 

projektas-konkursas „Linkėjimai 

Klaipėdai“ 

Draugystė Dalia Mačiulienė, 

Jelena Osipkova, 

Olga Jurėnė 

Rugsėjis, 

spalis, 

lapkritis, 

gruodis 

  Centro klubas 

„Draugystė“ 

3 lentelė. Centro mokinių 2022 metų dalyvavimas renginiuose 

Eil. 

Nr. 

Veiklos sritis Veiklos pavadinimas Atsakingas 

klubas 

Atsakingas asmuo Vykdymo 

terminas 

Tiksli data Vieta 

3.1 Dalyvavimas miesto renginiuose, pagal gautus kvietimus (nuostatus) 

3.1.1 Dalyvavimas 

miesto renginiuose 

Piešinių konkursas „Nupieškime 

Valstybės atkūrimo dieną 

pasitinkančią Klaipėdą“ 

Saulutė Rimvydas Kušlys Kovas    Klaipėda 
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3.1.2 Dalyvavimas 

miesto renginiuose 

Klaipėdos Kazimierų bendrijos 

organizuojamas šventinis 

konkursas-paroda 

Saulutė Rimvydas Kušlys Kovas  2022-03-04 Klaipėda 

3.1.3 Dalyvavimas 

miesto renginiuose 

Klaipėdos miesto Kaziuko mugės 

koncertas 

Saulutė Emilija Raukienė Kovas    Klaipėdos Teatro 

aikštė 

3.1.4 Dalyvavimas 

miesto renginiuose 

Klaipėdos miesto pusfinalis 

„Bokšto taurė“ 

Žuvėdra Viktoras Galuščak Kovas, 

balandis, 

gegužė 

  ŠSK „Bokštas“, 

Laukininkų g. 28  

3.1.5 Dalyvavimas 

miesto renginiuose 

Klaipėdos miesto mokinių 

fotografijos darbų paroda-

konkursas „Polėkis“ 

Saulutė Vidūnas Kulikauskis Balandis   Klaipėda 

3.1.6 Dalyvavimas 

miesto renginiuose 

Meno projektas „Meno erdvėse“ Žuvėdra Vilma Ramelytė Balandis 2022-04-26 Tikslinama 

3.1.7 Dalyvavimas 

miesto renginiuose 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

keramikos darbų konkursas 

„Keramikų pavasaris“ 

Žuvėdra Jurgita Lukminienė Balandis, 

gegužė 

  Tikslinama 

3.1.8 Dalyvavimas 

miesto renginiuose 

Šokių varžybos „Palanga Open 

2022“ 

Žuvėdra Lina Milvydienė Birželis   Palanga 

3.2 Dalyvavimas respublikiniuose renginiuose, pagal gautus kvietimus (nuostatus) 

3.2.1 Dalyvavimas 

respublikiniuose 

renginiuose 

Lietuvos jaunučių šachmatų 

čempionatas 

Žuvėdra Viktoras Galuščak Tikslinama   Tikslinama 

3.2.2 Dalyvavimas 

respublikiniuose 

renginiuose 

Respublikinis šiuolaikinių šokių 

konkursas „Emocijos 2022“ 

Želmenėlis, 

Žuvėdra 

Odeta Tkačenko, Lina 

Milvydienė 

Tikslinama   Jurbarkas 

3.2.3 Dalyvavimas 

respublikiniuose 

renginiuose 

You Empowered programos 

metinis renginys „Užsikrauk 

karjerai 2022“ 

Liepsnelė Laimutė Gegeckienė Tikslinama   Virtualus 

3.2.3 Dalyvavimas 

respublikiniuose 

renginiuose 

Atliekų kultūros egzaminas Liepsnelė Laimutė Gegieckienė Sausis   Nuotolinis 
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3.2.4 Dalyvavimas 

respublikiniuose 

renginiuose 

Respublikinis renginys 

„Mokonomika“ 

Liepsnelė Laimutė Gegeckienė Vasaris   Tikslinama 

3.2.5 Dalyvavimas 

respublikiniuose 

renginiuose 

Respublikinis vaikų ir jaunimo 

vokalinės muzikos festivalis 

„Svajonė“ 

Saulutė Emilija Raukienė Kovas    Šilutė 

3.2.6 Dalyvavimas 

respublikiniuose 

renginiuose 

Respublikinis sporto ir šokių 

festivalis-konkursas „Vaikai - 

Olimpinės gėlės 2022“ 

Švyturys Vilma Morkūnienė Kovas   Klaipėda 

3.2.7 Dalyvavimas 

respublikiniuose 

renginiuose 

Respublikinis vaikų teatrų 

festivalis „Vaikiško teatro 

pavasaris“ 

Draugystė, 

Švyturys 

Birutė Mažonienė Kovas 2022-03-

24, 25 

Plungė 

3.2.8 Dalyvavimas 

respublikiniuose 

renginiuose 

Europos sporto savaitės projektas 

„#BEACTIVE - JUDĖK ŠOKIO 

RITMU 2022“ 

Švyturys Vilma Morkūnienė Rugsėjis   Centro klubas 

„Švyturys“ 

3.2.9 Dalyvavimas 

respublikiniuose 

renginiuose 

Įnovacijų ir verslumo stovykla 

Challenge the Chalenge Junior  

Liepsnelė Laimutė Gegeckienė Lapkritis   Tikslinama 

3.2.10 Dalyvavimas 

respublikiniuose 

renginiuose 

LLŠF Nacionalinio reitingo 

Linijinių SOLO ir šokių komandų 

festivalis-varžybos „Akredus 

žiemos taurė 2022“ 

Želmenėlis Odeta Tkačenko Gruodis   Klaipėda 

3.2.11 Dalyvavimas 

respublikiniuose 

renginiuose 

Respublikinis Expo 2022 

praktinio verslumo ugdymo 

programos „Accelerator X“ 

Liepsnelė Laimutė Gegeckienė Gruodis   Tikslinama 

3.3 Dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose, pagal gautus kvietimus (nuostatus) 

3.3.1 Dalyvavimas 

tarptautiniuose 

renginiuose 

Tarptautinis vaikų pelėdų meno 

konkursas 

Žuvėdra Jelena Michno Sausis 2022-01-15 JAV, nuotoliniu 

būdu 
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3.3.2 Dalyvavimas 

tarptautiniuose 

renginiuose 

Tarptautinis vaikų meno 

konkursas „24th International 

Youth Art Exhibition Nova 

Zagora 2022“ 

Liepsnelė Jelena Michno Vasaris 2022-02-22 Nova Zagora, 

Bulgaria, nuotoliniu 

būdu 

3.3.3 Dalyvavimas 

tarptautiniuose 

renginiuose 

Tarptautinis FAI piešinių 

konkursas „Sukurk tobulą 

orlaivį“  

Draugystė, 

Švyturys 

Vioeta Kukienė Vasaris   Vilnius, nuotoliniu 

būdu 

3.3.4 Dalyvavimas 

tarptautiniuose 

renginiuose 

Respublikinis vaikų teatrų 

festivalis „Vaikiško teatro 

pavasaris“ 

Draugystė Birutė Mažonienė Kovas 2022-03-

24, 25 

Plungė 

3.3.5 Dalyvavimas 

tarptautiniuose 

renginiuose 

Tarptautinis šokio festivalis - 

konkursas „SPACE 2022“ 

Švyturys, 

Žuvėdra 

Vilma Morkūnienė Gegužė   Vilnius 

3.3.6 Dalyvavimas 

tarptautiniuose 

renginiuose 

Tarptautinis šokio konkursas 

„Aušrinė žvaigždė“ 

Žuvėdra Lina Milvydienė Gegužė   Šiauliai 

3.3.7 Dalyvavimas 

tarptautiniuose 

renginiuose 

Tarptautinis Žemaitijos regiono 

kultūros ir švietimo įstaigų šokio 

grupių šventė-konkuras „Šokių 

pynė 2022“ 

Žuvėdra Lina Milvydienė Gegužė   Telšiai 

3.3.8 Dalyvavimas 

tarptautiniuose 

renginiuose 

Tarptautinis mokinių piešinių ir 

plastikos konkursas „Wave on 

Wave“  

Žuvėdra Jurgita Lukminienė Gegužė, 

birželis 

  Klaipėda 

3.3.9 Dalyvavimas 

tarptautiniuose 

renginiuose 

 Tarptautinis projektas „Outdoor 

Classroom Day“   

Žuvėdra Justina Kairienė Gegužė, 

lapkritis 

2022-05-20 

ir 2022-11-

04 

Centro klubas 

„Žuvėdra“ 

3.3.10 Dalyvavimas 

tarptautiniuose 

renginiuose 

B. Petchenik vaikų žemėlapių 

konkursas „Mano ateities 

pasaulis“ 

Žuvėdra Jelena Michno Gegužė 2022-05-11 Vilnius,  nuotoliniu 

būdu 

3.3.11 Dalyvavimas 

tarptautiniuose 

renginiuose 

Tarptautinis vaikų ir jaunimo 

estradinio dainavimo konkursas 

„Linksmieji perliukai 2022“ 

Saulutė Emilija Raukienė Gegužė   Klaipėda  
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3.3.12 Dalyvavimas 

tarptautiniuose 

renginiuose 

Tarptautinis Žemaitijos regiono 

kultūros ir švietimo įstaigų šokių 

grupių šventė-konkursas „Šokių 

pynė“  

Švyturys Vilma Morkūnienė Gegužė   Telšiai 

3.3.13 Dalyvavimas 

tarptautiniuose 

renginiuose 

Tarptautinis šokių konkurse 

„Baltic amber Suwallky“  

Švyturys Vilma Morkūnienė Spalis   Suvalkai, Lenkija 

3.3.14 Dalyvavimas 

tarptautiniuose 

renginiuose 

Tarptautinis popiliariosios 

muzikos festivalis - konkursas 

„Dainuok žiemužėle“ 

Saulutė Emilija Raukienė Gruodis   Šiauliai  

4 lentelė. Centro 2022 metų nusikaltimų ir žalingų įpročių prevencijos planas 

Eil. 

Nr. 

Veiklos sritis Veiklos pavadinimas Atsakingas 

klubas 

Atsakingas asmuo Vykdymo 

terminas 

Tiksli data Vieta 

4.1 Prevencijos  Aplinkos apsaugos ir taršos 

prevencija „Vanduo gyvybės 

šaltinis“ 

Saulutė Rasa Varanauskienė Balandis   Centro klubai 

4.2 Prevencijos  Prevencinis renginys „Elgesio 

etiketo pagrindai damai“ 

Liepsnelė Augustina Norvilė Balandis   Centro klubas 

„Liepsnelė“  

4.3 Prevencijos  Prevencinis renginys su klubo 

„Liepsnelė“ bendruomene 

„Saugūs kartu“ 

Liepsnelė Dovilė Uogintienė, 

klubo „Liepsnelė“ 

mokytojai 

Gegužė   Centro klubas 

„Liepsnelė“  

4.4 Prevencijos  Išvyka dviračias su mokiniais 

„Pajūrio link“ 

Liepsnelė Andrius Jonas 

Valaitis  

Gegužė   Girulių miško ir 

pajūrio prieigos 

4.5 Prevencijos  Akcija „Atsakingas už tą, kurį 

prisijaukinau“ 

Švyturys Miglė Martynova Spalis   Centro klubai 

4.6 Prevencijos  Socialinė akcija „Gerumas per 

kraštus“ 

Draugystė Olga Jurėnė Lapkritis, 

gruodis 

  Centro klubas 

„Draugystė“ 

4.7 Prevencijos  Gerumo mėnuo Želmenėlis Paulius Barzinskis, 

Virginija 

Palubinskytė 

Gruodis   Centro klubai 

5 lentelė. Centro 2022 metų savanoriška veikla 

Eil. 

Nr. 

Veiklos sritis Veiklos pavadinimas Atsakingas 

klubas 

Atsakingas asmuo Vykdymo 

terminas 

Tiksli data Vieta 
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5.1 Savanoriška veikla Gerumo akcija „Pamirštos 

pėdutės“, skirta prisidėti prie 

prieglaudose gyvenančių 

ketrukojų gerovės 

Saulutė  Rasa Varanauskienė Kovas, 

balandis  

  Jūrininkų pr. 38, 

Klaipėda 

5.2 Savanoriška veikla Kūrybinės dirbtuvės „Pasidalink 

Kalėdų džiaugsmu“ 

Želmenėlis Virginija 

Palubinskytė 

Gruodis 2022-12-23 Klaipėdos globos 

namai, Žalgirio g. 

10 

5.3 Savanoriška veikla VŠI „Veiklių mamų klubas“ Liepsnelė Miglė Martynova Gruodis   Centro klubas 

„Liepsnelė“ 

5.4 Savanoriška veikla Savanoriška veikla Maltos ordino 

inicijuojamoje akcijoje 

„Maltiečių sriuba“ 

Liepsnelė Augustina Norvilė Gruodis   Centro klubas 

„Liepsnelė“ 

6 lentelė. Centro 2022 metų organizuojami projektai 

Eil. 

Nr. 

Veiklos sritis Veiklos pavadinimas Atsakingas 

klubas 

Atsakingas asmuo Vykdymo 

terminas 

Tiksli data Vieta 

6.1 Įstaigos, miesto projektai 

6.1 Įstaigos, miesto 

projektai 

 Klaipėdos miesto edukacinis  

projektas „Vandenyno herojus“   

Želmenėlis Paulius Barzinskis,  

Virginija 

Palubinskytė 

Sausis, 

vasaris, 

kovas, 

balandis 

  Centro klubas 

„Želmenėlis“ 

6.2 Įstaigos, miesto 

projektai 

Klaipėdos miesto edukacinis 

projektas „(Ne)pilnas grūdas“ 

Žuvėdra Vaida Valinskienė, 

Viktorija Glodenė 

Vasaris, 

kovas 

  Centro klubas 

„Žuvėdra“, Teams 

platforma 

6.3 Įstaigos, miesto 

projektai 

Klaipėdos miesto socialinis 

projektas „Pojūtis“ 

Žuvėdra Vaida Valinskienė, 

Viktorija Glodenė 

Vasaris, 

kovas, 

balandis 

  Centro klubas 

„Žuvėdra“ 

6.4 Įstaigos, miesto 

projektai 

Klaipėdos miesto šešėlių teatro 

projektas „Kalbantys šešėliai“ 

Liepsnelė Dovilė Uogintienė, 

Miglė Martynova  

Kovas 2022-03-04 Centro klubas 

„Liepsnelė“ 

6.5 Įstaigos, miesto 

projektai 

Pažintinis projektas „Vieta, kur aš 

gyvenu - ypatinga“, skirtas 

Klaipėdos miesto gimtadieniui  

Liepsnelė Dovilė Uogintienė, 

Augustina Norvilė  

Balandis   Tikslinama 
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6.6 Įstaigos, miesto 

projektai 

Dailės būrelio „Spalvų paslaptys“ 

ir teatro būrelio „Palėpė“ 

projektas „Pasakų namelis“ 

Liepsnelė Dovilė Uogintienė, 

Miglė Martynova,  

Jelena Michno 

Gegužė   Centro klubas 

„Liepsnelė“ 

6.7 Įstaigos, miesto 

projektai 

Patyriminis mamų ir dukrų 

tarpusavio ryšio stiprinimo 

projektas „Mama ir dukra“ 

Liepsnelė  Dovilė Uogintienė, 

Augustina Norvilė, 

Jelena Michno, 

Raimonda Švickienė,  

Ramunė Sinkevičienė 

Gegužė   Tikslinama 

6.8 Įstaigos, miesto 

projektai 

Klaipėdos miesto socialinis 

projektas „Papasakok man savo 

istoriją“ 

Žuvėdra Vaida Valinskienė, 

Justina Kairienė 

Spalis, 

lapkritis, 

gruodis 

  Centro klubas 

„Žuvėdra“ 

6.9 Įstaigos, miesto 

projektai 

Klaipėdos miesto edukacinis 

projektas „Nuo istorijos iki 

komikso“   

Želmenėlis Paulius Barzinskis, 

Virginija 

Palubinskytė 

Spalis, 

lapkritis, 

gruodis 

  Centro klubas 

„Želmenėlis“ 

6.10 Įstaigos, miesto 

projektai 

Savęs pažinimo projektas ,,Aš 

ateities herojus“ 

Liepsnelė Dovilė Uogintienė, 

Augustina Norvilė   

Lapkritis   Centro klubas 

„Liepsnelė“ 

6.2 Respublikiniai projektai 

6.2.1 Respublikiniai 

projektai 

Respublikinis finansinio 

raštingumo praktinės veiklos 

projektas „Asmeninių finansų 

labirintai“  

Liepsnelė  Dovilė Uogintienė, 

Laimutė Gegeckienė 

Gegužė 2022-05-20 Vėtros g. 8, 

Klaipėda 

6.3 Tarptautiniai projektai 

6.2.1 Tarptautiniai 

projektai 

eTwinning projektas „Winter 

Tales Told by Letters“ 

Draugystė Jelena Osipkova Sausis, 

vasaris, 

kovas 

  eTwinning 

platforma 

6.2.2 Tarptautiniai 

projektai 

eTwinning projektas „Legends 

behind Names“ 

Draugystė Jelena Osipkova Sausis, 

vasaris, 

kovas, 

balandis, 

gegužė 

  eTwinning 

platforma 
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6.2.3 Tarptautiniai 

projektai 

Tarptautinis eTwinning projektas 

„Sveikinimai Klaipėdai“ 

Draugystė Jelena Osipkova Rugsėjis, 

spalis, 

lapkritis, 

gruodis 

  eTwinning 

platforma 

7 lentelė. Centro 2022 metų bendruomenės narių (mokinių, tėvų, įstaigos, darbuotojų) partnerystė ir bendradarbiavimas 

Eil. 

Nr. 

Veiklos sritis Veiklos pavadinimas Atsakingas 

klubas 

Atsakingas asmuo Vykdymo 

terminas 

Tiksli data Vieta 

7.1 Klubas „Draugystė“ 

7.1.1 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Apsilankymai gyvūnų 

prieglaudoje su anglų kalbos 

būrelio „Happy English“ 

mokiniais ir tėvais „Švenčių 

atgarsiai“ 

Draugystė Jelena Osipkova Sausis   Gyvūnų prieglaudos 

„Nuaras“, „Būk 

mano draugas“ 

7.1.2 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Bendruomenės susitikimas „PIC-

NIC“ 

Draugystė  Olga Jurėnė Gegužė   Centro klubas 

„Draugystė“ 

7.1.3 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Kūrybinės dirbtuvės su šokio 

būrelio „Credo“ mokiniai ir 

tėveliais 

Draugystė Inga Palaitienė  Gegužė   Centro klubas 

„Draugystė“  

7.1.4 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Kūrybinė akcija „Moliūgų alėja“ Draugystė Olga Jurėnė Balandis   Centro klubas 

„Draugystė“ 

7.1.5 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Individualūs ir grupiniai 

susitikimai su mokinių tėvais, 

pasitarimai 

Draugystė Skyriaus vedėjas, 

mokytojai 

Visus 

metus 

  Pasirinktinai 

7.2 Klubas „Liepsnelė“ 

7.2.1 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Teatro būrelio „Palėpė“ II grupės 

mokinių spektaklis „Varlė 

karalienė“  

Liepsnelė Miglė Martynova Sausis   Centro klubas 

„Liepsnelė“  

7.2.2 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Teatro būrelio „Palėpė“ II grupės 

mokinių spektaklio premjera 

,,Varlė karalienė“ 

Liepsnelė Miglė Martynova  Sausis   Centro klubas 

„Liepsnelė“  

7.2.3 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Vaikų ir tėvų šachmatų turnyras  Liepsnelė Andriu Jonas Valaitis  Vasaris   Nuotolinis 
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7.2.4 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Kūrybinės dirbtuvės su mokinių 

tėveliais „Mano svajonių namas“    

Liepsnelė  Augustina Norvilė Kovas   Centro klubas 

„Liepsnelė“  

7.2.5 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Teatro būrelio „Palėpė“ III grupės 

mokinių monologai „Istorijos 

apie daiktus“ 

Liepsnelė Miglė Martynova Kovas   Centro klubas 

„Liepsnelė“  

7.2.6 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Dirbtuvės „Smagios terlionės“ Liepsnelė Jelena Michno Kovas 2022-03-22 Nuotolinis 

7.2.7 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Kūrybinės dirbtuvės  „Svajonių 

namas“ 

Liepsnelė Augustina Norvilė Kovas   Centro klubas 

„Liepsnelė“  

7.2.8 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Dirbtuvės „Fantastinis peizažas“ Liepsnelė Jelena Michno Spalis 2022-10-20 Nuotolinis 

7.2.9 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Viktorina „Svajonių namas“ Liepsnelė Augustina Norvilė Spalis   Centro klubas 

„Liepsnelė“  

7.2.10 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Individualūs ir grupiniai 

susitikimai su mokinių tėvais, 

pasitarimai 

Liepsnelė Skyriaus vedėjas, 

mokytojai 

Visus 

metus 

  Pasirinktinai 

7.3 Klubas „Saulutė“ 

7.3.1 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Kūrybinės dirbtuvės „Žygiuoja 

užgavėnių kaukė“  

Saulutė Rimvydas Kušlys Vasaris 2022-02-22 Klubas „Saulutė“  

7.3.2 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Pamoka kitoje erdvėje dailės 

galerijoje „Spalvota galerija“ 

Saulutė Kristina Samalienė Kovas  Tikslinama  Dailės galerija, 

Liepų g. 64  

7.3.3 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Kūrybinės dirbtuvės su tėveliais 

,,Mus supa pavasario spalvos“  

Saulutė Rimvydas Kušlys  Gegužė 2022-05-17 Centro klubo 

„Saulutė“ kiemas 

7.3.4 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Tapybos būrelio „Koloritas“ 

mokinių kūrybinės dirbtuvės su 

tėveliais ,,Spalvų terapija“  

Saulutė Kristina Samalienė Gegužė 2022-05-25 Centro klubo 

„Saulutė“ kiemas 

7.3.5 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Kūrybinės dirbtuvės netradicinėje 

erdvėje „Spalvų alėja“ su tapybos 

būrelių „Koloritas“ ir „Tapyba“ 

mokiniais ir tėveliai  

Saulutė,          

Švyturys  

Kristina Samalienė Gegužė Tikslinama  Klaipėdos miesto 

poilsio parkas, H. 

Manto g. 81 
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7.3.6 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Ukulelės „4 stygos“ ir gitaros 

„Deka“ būrelių mokslo metų 

pabaigos koncertas mokinių 

tėvams 

Saulutė Jevgenij Sege Gegužė Tikslinama  Centro klubo 

„Saulutė“ kiemas 

7.3.7 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Vokalo būrelio „Muzlaiva“ 

mokinių ir tėvelių mokslo metų 

pabaigos šventė 

Saulutė Emilija Raukienė Gegužė 2022-05-30 Centro klubo 

„Saulutė“ kiemas 

7.3.8 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Šokio būrelio „Step“ mokslo 

metų pabaigos šventė 

Saulutė Domantė 

Tereškevičiūtė 

Birželis 2022-06-01 Centro klubo 

„Saulutė“ kiemas 

7.3.9 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Mokslo metų pradžios šventė, 

kūrybinės dirbtuvės su mokiniais 

ir tėvais 

Saulutė Rasa Varanauskienė Rugpjūtis  2022-08-31 Centro klubo 

„Saulutė“ kiemas 

7.3.10 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Šokio būrelio „Step“ mokinių 

kalėdinis koncertas  

Saulutė Domantė 

Tereškevičiūtė 

Gruodis 2022-12-19 Tikslinama  

7.3.11 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Kūrydinės dirbtuvės mokiniams 

ir jų tėvams „Imbierinių sausainių 

dekoravimas“ 

Saulutė Rasa VaranauskienĖ Gruodis Tikslinama  Centro klubas 

„Saulutė“ arba 

nuotolinis 

7.3.12 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Ukulelės „4 stygos“ ir gitaros 

„Deka“ būrelių Kalėdinis 

koncertas  

Saulutė Jevgenij Sege Gruodis Tikslinama  Tikslinama 

7.3.13 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Individualūs ir grupiniai 

susitikimai su mokinių tėvais, 

pasitarimai 

Saulutė Skyriaus vedėjas, 

mokytojai 

Visus 

metus 

  Pasirinktinai 

7.4 Klubas „Švyturys“ 

7.4.1 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Mokslo metų uždarymo šventė 

„Šeimų orientacinės varžybos“ 

Švyturys Jolanta Baipšienė, 

Birutė Mažonienė, 

Miglė Martynova 

Gegužė   Klaipėdos 

senamiestis 

7.4.2 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Muilo gamybos edukacija šeimai  Švyturys Jolanta Baipšienė, 

Birutė Mažonienė, 

Miglė Martynova 

Spalis   Centro klubas 

„Švyturys“ 

7.4.3 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Individualūs ir grupiniai 

susitikimai su mokinių tėvais, 

pasitarimai 

Švyturys Skyriaus vedėjas, 

mokytojai 

Rugsėjis   Pasirinktinai 
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7.5 Klubas „Želmenėlis“ 

7.5.1 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Užgavėnių šeimų dirbtuvės  

„Užgavėnių kaukė“ 

Želmenėlis Virginija 

Palubinskytė 

Vasaris   Centro klubas 

,,Želmenėlis“ 

7.5.2 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Kūrybinės dirbtuvės su tėvais 

„Žvakių liejimas“ 

Želmenėlis  Aurelija 

Mačerinskienė 

Balandis 2022-04-20 Centro klubas 

,,Želmenėlis“ 

7.5.3 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Šachmatų būrelio „Cugcvangas“ 

bendruomenės popietė-praktiniai 

žaidimai 

Želmenėlis  Paulius Barzinskis, 

Ana Borisovaitė 

Gegužė 2022-05-03 Centro klubas 

,,Želmenėlis“ 

7.5.4 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Mokslo metų baigimo šventė 

„Šuolis į vasarą“ 

Želmenėlis Paulius Barzinskis, 

Greta Jašmantaitė, 

Jevgenij Sege, 

Virginija 

Palubinskytė 

Gegužė 2022-05-27 Centro klubas 

,,Želmenėlis“ 

7.5.5 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Kūrybinės dirbtuvės „Šokio 

emocija“ šokio būrelio „Atedo“ 

mokiniams ir tėvams  

Želmenėlis Odeta Tkačenko  Gegužė 2022-05-31 Centro klubas 

„Želmenėlis“  

7.5.6 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Mokslo metų pradžios šventė Želmenėlis  Virginija 

Palubinskytė 

Rugpjūtis  2022-08-29 Centro klubas 

,,Želmenėlis“ 

7.5.7 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Klubo „Želmenėlis“  

bendruomenės „Helovino“ 

vakaronė 

Želmenėlis Greta Jašmantaitė, 

Virginija 

Palubinskytė 

Lapkritis 2022-11-26 Centro klubas 

,,Želmenėlis“ 

7.5.8 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Ukulelės „4 natos“ ir gitaros „6 

stygos“ būrelių Kalėdinis 

koncertas  

Želmenėlis  Paulius Barzinskis, 

Jevgenij Sege 

Gruodis   Tikslinama 

7.5.9 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Šventinės šeimų dirbtuvės  

„Skrajojanti svajonė“ 

Želmenėlis Paulius Barzinskis, 

Virginija 

Palubinskytė 

Gruodis   Centro klubas 

,,Želmenėlis“ 

7.5.10 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Individualūs ir grupiniai 

susitikimai su mokinių tėvais, 

pasitarimai 

Želmenėlis Skyriaus vedėjas, 

mokytojai 

Visus 

metus 

  Pasirinktinai 

7.6 Klubas „Žuvėdra“ 

7.6.1 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Mokinių tėvų apklausa „Vaiko 

sekmės ir nesėkmės teatro 

pamokoje“ 

Žuvėdra Vilma Ramelytė Vasaris   Nuotoliniu būdu 
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7.6.2 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Dailės būrelio ,,Linksmasis 

teptukas“ mokinių darbų paroda-

aptarimas „Tapyti kaip....“ 

Žuvėdra Jelena Michno Kovas   Nuotoliniu būdu 

7.6.3 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Kūrybinės teatro dirbtuvės 

tėvams ir vaikams „Vaidina visa 

šeima“ 

Žuvėdra Vilma Ramelytė Balandis 2022-04-28 Netradicinėje 

erdvėje arba Teams 

platformoje 

7.6.4 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Kūrybinės dirbtuvės vaikams ir 

tėvams „Ir vaikai gali mokyti!“ 

Žuvėdra Dovilė Kvekšaitė Balandis   Centro klubas 

„Žuvėdra“ 

7.6.5 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Kūrybinės dirbtuvės tėvams ir 

vaikams „Popieriniai skiautiniai“, 

skirtos šeimos mėnesiui 

Žuvėdra Jelena Michno Gegužė 2022-05-16 Centro klubas 

„Žuvėdra“ 

7.6.6 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Mini šachmatų turnyras vaikams 

ir tėvams 

Žuvėdra Viktoras Galuščak Gegužė 2022-05-27 Centro klubas 

„Žuvėdra“ (arba 

nuotoliniu būdu 

lichess.org 

platformoje) 

7.6.7 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Tėvų ir vaikų joga Žuvėdra Sigita Saldukaitė Gegužė, 

spalis 

2022-05-

30, 2022-

10-03 

Centro klubas 

„Žuvėdra“ 

7.6.8 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Atvira keramikos pamoka tėvams 

„Kai virvelė susisuko“ 

Žuvėdra Jurgita Lukminienė Gegužė   Centro klubas 

„Žuvėdra“ 

7.6.9 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Kurybinės dirbtuvės klubo 

„Žuvėdra“ bendruomenei  

Žuvėdra Lina Milvydienė  Gegužė   Centro klubas 

„Žuvėdra“  

7.6.10 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Kūrybinės dirbtuvės tėvams ir 

vaikams 

Žuvėdra Justina Kairienė Lapkritis   Centro klubas 

„Žuvėdra“ 

7.6.11 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Kūrybinės dirbtuvės Centro 

darbuotojams ,,Pagaminkime 

dovaną artimąjam"  

Žuvėdra Raimonda Švickienė Gruodis   Centro klubas 

„Žuvėdra“ 

7.6.12 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Kūrybinės dirbtuvės tėvams ir 

vaikams „Belaukiant Kalėdų“ 

Žuvėdra Jelena Michno Gruodis 2022-12-07 Centro klubas 

„Žuvėdra“ 

7.6.13 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Kūrybinės dirbtuvės tėvams ir 

vaikams „O! Kalėdos!“ 

Žuvėdra Raimonda Švickienė Gruodis   Centro klubas 

„Žuvėdra“ 
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7.6.14 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Individualūs ir grupiniai 

susitikimai su mokinių tėvais, 

pasitarimai 

Žuvėdra Skyriaus vedėjas, 

mokytojai 

Visus 

metus 

  Pasirinktinai 

8 lentelė. Centro 2022 metų darbas su socialiniais partneriais 

Eil. 

Nr. 

Veiklos sritis Veiklos pavadinimas Atsakingas 

klubas 

Atsakingas asmuo Vykdymo 

terminas 

Tiksli data Vieta 

8.1 Klubas „Draugystė“ 

8.1.1 Darbas su 

socialiniais 

partneriais 

Projektas „Aš -klaipėdietis“ Draugystė, 

Švyturys 

Dalia Mačiulienė, 

Jolanta Baipšienė, 

Violeta Kukienė 

Sausis, 

vasaris 

Tikslinama  Nuotolinis 

8.1.2 Darbas su 

socialiniais 

partneriais 

Kūrybinės dirbtuvės „Pavasario 

saulėj“ 

Draugystė Birutė Mažonienė Kovas  Tikslinama  Lopšelis darželis 

„Pumpurėlis" 

8.1.3 Darbas su 

socialiniais 

partneriais 

Poetinė kompozicija „Vakaras 

prie lango“ 

Draugystė Dalia Mačiulienė, 

Birutė Mažonienė 

Sausis,  

vasaris, 

kovas 

Tikslinama  Centro klubai 

„Draugystė“, 

„Švyturys“, l/d 

„Pumpurėlis“, 

Klaipėdos miesto 

savivaldybės I. 

Kanto viešosios 

bibliotekos 

„Ruoniuko“ filialas, 

„Pempininkų“ 

filialas 

8.1.4 Darbas su 

socialiniais 

partneriais 

Edukacija „Kalėdų rezidencija“ Draugystė Dalia Mačiulienė, 

Olga Jurėnė 

Gruodis Tikslinama  Centro klubas 

„Draugystė“ 

8.2 Klubas „Liepsnelė“ 

8.2.1 Darbas su 

socialiniais 

partneriais 

Kūrybinės dirbtuvės „Atrask! 

Kurk! Tobulėk!“ 

Liepsnelė Dovilė Uogintienė, 

klubo „Liepsnelė“ 

mokytojai 

Rugsėjis, 

spalis 

Tikslinama  Centro klubas 

„Liepsnelė“, Vitės 

mokykla 

8.3 Klubas „Saulutė“ 
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8.3.1 Darbas su 

socialiniais 

partneriais 

Edukacija „Renkuosi 0“ Saulutė Emilija Raukienė, 

Rasa Varanauskienė 

Sausis - 

lapkritis 

Tikslinama  Centro klubas 

„Saulutė 

8.3.2 Darbas su 

socialiniais 

partneriais 

Kūrybinis fotografijos būrelio 

„Click“ ir Klaipėdos paslaugų ir 

verslo mokyklos fotografijos 

programos mokinių projektas 

Saulutė Emilija Raukienė, 

Vidūnas Kulikauskis 

I pusmetis Tikslinama  Tikslinama  

8.3.3 Darbas su 

socialiniais 

partneriais 

Edukacija „Gerumo saldainis“ Saulutė Emilija Raukienė, 

Rasa Varanauskienė 

Kovas, 

balandis 

Tikslinama  Centro klubas 

„Saulutė 

8.3.4 Darbas su 

socialiniais 

partneriais 

Edukacija „Ledo šalis“ Saulutė Emilija Raukienė, 

Rasa Varanauskienė 

Gruodis  Tikslinama  Centro klubas 

„Saulutė 

8.4 Klubas „Švyturys“ 

8.4.1 Darbas su 

socialiniais 

partneriais 

Akcija „Puota paukšteliams“ Švyturys Miglė Martynova Vasaris Tikslinama  Nuotolinis 

8.4.2 Darbas su 

socialiniais 

partneriais 

Edukacija „Muiliuko istorija“ Švyturys Miglė Martynova Rugsėjis Tikslinama  Centro klubas 

„Švyturys“ 

8.5 Klubas „Želmenėlis“ 

8.5.1 Darbas su 

socialiniais 

partneriais 

Įdomiosios laboratorijos 

edukacija „Visos pasaulio 

spalvos“ 

Želmenėlis Paulius Barzinskis, 

Virginija 

Palubinskytė 

Visus 

metus 

Tikslinama  Centro klubas 

„Želmenėlis“ 

8.5.2 Darbas su 

socialiniais 

partneriais 

Projektas „Pamokos kitaip“  Želmenėlis  Virginija 

Palubinskytė 

Rugsėjis Tikslinama  Centro klubas 

„Želmenėlis“ 

8.5.3 Darbas su 

socialiniais 

partneriais 

Šv. Valentino dienos šventė 

„Meilė šokiui - vienu ritmu“ su 

KKLJC teatro studija „Aušra“  

Želmenėlis Odeta Tkačenko Vasaris Data 

tikslinama 

Centro klubas 

„Želmenėlis“ 

8.6 Klubas „Žuvėdra“ 
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8.6.1 Darbas su 

socialiniais 

partneriais 

Kino edukacija „Kine - tu“ Žuvėdra Vaida Valinskienė, 

Vilma Ramelytė 

Visus 

metus 

Tikslinama  Centro klubas 

„Žuvėdra“ 

8.6.2 Darbas su 

socialiniais 

partneriais 

Keramikos edukacija „Lietuva 

mana“ 

Žuvėdra Vaida Valinskienė, 

Raimonda Švickienė 

Vasaris, 

kovas 

Tikslinama  Centro klubas 

„Žuvėdra“ 

8.6.3 Darbas su 

socialiniais 

partneriais 

Dekoratyvinės plastikos 

edukacija „Motinos širdis“ 

Žuvėdra Vaida Valinskienė, 

Jurgita Lukminienė 

Balandis Tikslinama  Centro klubas 

„Žuvėdra“ 

8.6.4 Darbas su 

socialiniais 

partneriais 

Keramikos edukacija „Kalėdiniai 

varpeliai“ 

Žuvėdra Vaida Valinskienė, 

Raimonda Švickienė 

Lapkritis, 

gruodis 

Tikslinama  Centro klubas 

„Žuvėdra“ 

        _______________________________ 


