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 PATVIRTINTA 

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro 

direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d.  

įsakymu Nr. V1-172 

 

 

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO 2023 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO VIZIJA IR MISIJA 

 

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

dirbti.  

Misija – užtikrinti kokybiškas neformaliojo švietimo paslaugas, orientuotas į vaiko 

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

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro (toliau – Centras) veiklos planas 2023 metams 

parengtas atsižvelgus į 2023 metų veiklos prioritetus švietimo srityje, patvirtintus Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2022 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. ŠV1-234, 

Centro 2023-2025 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Centro direktoriaus 2022 m. lapkričio 24 

d. įsakymu Nr. V1-147, Centro veiklos kokybės įsivertinimo ir švietimo būklės stebėsenos rezultatus. 

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

dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, mokiniai ir jų tėvai (teisėti vaiko atstovai) 

(toliau – tėvai).  

3. Plane vartojami sutrumpinimai: neformalusis vaikų švietimas – NVŠ, informacinės 

komunikacinės technologijos – IKT, veiklos vertinimas pagal stiprybes, silpnybes, galimybes ir 

grėsmes – veiklos vertinimas pagal SSGG. 

 

II SKYRIUS 

2022 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

4. 2022 metų veiklos įgyvendinimo rezultatai veiklos kokybės įsivertinimo ir švietimo 

stebėsenos rodiklių duomenimis: 

4.1. 2022 m. prioritetinės veiklos sritys: 

4.1.1. Profesinis pedagogų skaitmeninio raštingumo tobulinimas (gilinimas), naudojant IKT 

ir skaitmeninį ugdymo turinį.  

4.1.2. Mokinių pasiekimų gerinimas, taikant mokinio (vaiko) pažangos matavimo sistemą.  

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

užtikrinimas, kuriant savivaldos, socialinės partnerystės ir vadovų lyderystės darną. 

4.2. 2022 metų veiklos tikslai: 

4.2.1. Užtikrinti aukštą švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą, įgyvendinant neformaliojo 

vaikų švietimo programas. 

4.2.2. Kurti bendradarbiaujančią kultūrą ir saugią aplinką. 

5. Metiniams tikslams ir prioritetams įgyvendinti iškelti 6 uždaviniai ir numatytos priemonės 

uždaviniams įgyvendinti: 

5.1. įgyvendinant pirmąjį uždavinį – užtikrinti kokybišką Centro funkcionavimą – didelis 

dėmesys buvo skiriamas grupių komplektavimui, atlyginimo už NVŠ mokėjimų kontrolei, savivaldos 

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

Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir formalųjį švietimą 
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papildančio ugdymo mokyklų veiklos organizavimo tvarkos apraše numatytą skaičių bei 

kalendorinius metai baigti be įsiskolinimų. 

2022-10-01 duomenimis Centre dirbo 79 darbuotojai: 58 mokytojai (iš jų 1 ekspertas, 12 

mokytojų metodininkų, 7 vyresnieji mokytojai, 14 mokytojų, 15 mokytojų be kvalifikacinės 

kategorijos), 1 koncertmeisteris, 9 administracijos darbuotojai, 12 nepedagoginių darbuotojų. 

Centre vykdomos 72 NVŠ programos, skirtos 5–6, 7–11, 12–14 ir 15–19 metų mokinių 

grupėms: 13 dailės, 12 muzikos, 7 šokio, 5 anglų kalbos, 5 teatro, 4 informacinių technologijų, 4 

medijų, 2 technologijų, 1 biologijos, 1 turizmo, 1 stalo teniso ir 12 kitų krypčių (ekonomika, emocinis 

ugdymas, mada, matematika, pažinimas, šachmatai). 2022-10-01 duomenimis ugdymo procese 

dalyvavo 1705 mokiniai (padidėjo 11 proc. lyginant su 2021-10-01), iš jų 120 klubo narių, 

dalyvaujantys atvirų vaikų erdvių veikloje. Daugiausia Centrą lankančių mokinių priklauso 7-11 metų 

amžiaus grupei (56 proc.) Pradėta vykdyti 12 naujų NVŠ programų – teatro būrelis „TABULArasa“, 

emocinio ugdymo būrelis „Jausmų mokykla“, gitaros būrelis „Da capo“, anglų kalbos būrelis 

„English Club“, emocinio ugdymo būrelis „Aš ir jausmai“, pažinimo būrelis „a+1“, šachmatų būrelis 

„Šachmatika“, ekonomikos būrelis „Verslo simuliacijos“, medijų būrelis „Spektras“, animacijos 

būrelis „Kine - tu“, medijų būrelis „Ekranas“, stalo teniso būrelis „TopSpin“. Atlyginimo dydis už 

NVŠ Centre sudaro nuo 6,00 iki 9,00 Eur.  Statistiniai duomenys atskleidžia, kad didėja mokinių 

skaičius pietinėje miesto dalyje esančiuose klubuose („Švyturys“, „Želmenėlis“), tuo tarpu mažėja 

centrinėje miesto dalyje esančiuose klubuose („Liepsnelė“, „Žuvėdra“).  

Atsižvelgiant į tai, kad bendrojo ugdymo mokyklos keičia pamokų laiką ir mokiniai ilgiau 

užtrunka pamokose, suderinus su Centro bendruomene, buvo patvirtintas naujas užsiėmimų laikas, 

pavėlinant I ir II užsiėmimų pradžios laiką. Peržiūrėti ir patobulinti klubų užsiėmimų tvarkaraščiai, 

siekiant rasti palankiausią variantą mokiniams. Remiantis apklausų rezultatais, tėvai pageidauja, kad 

nesidubliuotų būrelių laikas ir mokiniai galėtų lankyti daugiau negu vieną būrelį per dieną. 

Patobulintas priėmimo komisijos darbo organizavimas – priėmimas organizuotas tik nurodytomis 

valandomis, parengti priėmimo dokumentų pildymo pavyzdžiai, priėmimui paruoštos atskiros erdvės. 

Organizuotas veiklos kokybės įsivertinimas bendradarbiavimo ir bendravimo srityje, kurioje 

daugiausiai tobulintinų sričių išryškėjo giluminio įsivertinimo, atlikto ankstesniais metais, eigoje. 

Parengtas ir Centro direktoriaus patvirtintas veiklos tobulinimo planas 2022 metams, kuriame 

numatytos ir įgyvendintos šios priemonės: 2 mokytojų ir tėvų apklausos, mokymo sutarčių 

nutraukimo priežasčių analizė, psichologės A. Blandės paskaita tėvams „Palankūs būdai kurti ir 

palaikyti pozityvų mokinio ir mokytojo santykį“, mokiniai ir tėvai įtraukti į veiklų planavimą ir 

edukacinių aplinkų kūrimo procesą. Apklausų rezultatai atskleidė, kad tėvams rūpi Centro veikla, jie 

norėtų, kad būtų tobulinamas pedagogų ir tėvų bendradarbiavimas ir pripažįsta, kad 

bendradarbiavimą labiausiai apsunkina pačių tėvų pasyvumas. Centro bendravimo ir 

bendradarbiavimo kokybę tėvai vertina 9,04 balu (10 balų skalėje). Labiausiai tėvus neramina tai, 

kad pandemijos metu jie negalėjo lankytis Centre, buvo sunkiau užmegzti ir palaikyti ryšį su būrelių 

mokytojais, pasiūlė dažniau tėvus įtraukti į veiklas, organizuoti daugiau mokytojo ir tėvų susitikimų. 

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

Remiantis apklausų rezultatais, planuojama tolimesnė Centro veikla. 

Organizuoti 3 Centro tarybos ir 3 mokytojų tarybos posėdžiai. Savivaldos institucijos, 

įtraukdamos mokytojus, mokinių tėvus, mokinius, Centro vadovus, socialinius partnerius, 

atsižvelgdami į Centro nuostatus, svarsto  veiklos klausimus, teikia pasiūlymus Centro strategijai, 

veiklos planavimui. Centro tarybos iniciatyva suorganizuoti 7 renginiai mokytojams, 3 renginiai 

Centro bendruomenei, 1 renginys mokiniams. 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo 

2022 m. spalio 13 d. pavedimu Nr. CVAS-P-09-12 Centre atliktas veiklos ir valdymo vertinimas. 

Audituojamos sritys – turto ir personalo valdymas, grupių, būrelių komplektavimas, atleidimas nuo 

atlyginimo už teikiamą NVŠ, vidaus kontrolės įgyvendinimas, rizikos vertinimas. Vidaus kontrolė, 

vertinant Centro veiklą ir valdymą pagal pasirinktus kriterijus, yra gera. Parengtas rekomendacijų, 

pateiktų vidaus audito 2022-12-14 ataskaitoje Nr. CVAS-A-09-11 „Klaipėdos vaikų laisvalaikio 

centro veiklos ir valdymo vertinimas“ įgyvendinimo priemonių planas.   
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5.2. įgyvendinant antrąjį uždavinį – tobulinti pamokos vadybą, siekiant kiekvieno mokinio 

individualios pažangos, vykdoma pamokų stebėsena. Centro administracija stebėjo 121 pamoką pagal 

mėnesio plane numatytą grafiką, stebėtos pamokos aptartos su mokytoju individualiai, skyrių vedėjų 

ir metodinių grupių posėdžiuose. Stebėtų pamokų metu nustatyta, kad atsižvelgiant į mokinių amžių 

ir skirtingus ugdymosi poreikius, ugdymo(si) procesas individualizuojamas ir diferencijuojamas. 

Buvo analizuojama, kaip kiekvienas mokytojas taiko individualios mokinio pažangos, pasiekimų 

atpažinimo ir vertinimo sistemą, su kokiomis problemomis susiduriama. Pastebėta, kad ne visada 

pavyksta identifikuoti gabų, aukštų rezultatų galintį siekti mokinį. Siekiant padėti mokytojams, kartu 

su Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centru bei Tauragės meno mokykla, organizuotas seminaras 

„Kokia pažangos vertinimo prasmė neformaliajame švietime“, kurio metu mokytojai pasidalino 

gerosiomis praktikomis, išsakė, su kokiomis problemomis susiduria. Peržiūrėtos, pakoreguotos ir 

patvirtintos 26 krypčių NVŠ programos, atkreipiant dėmesį į kompetencijų (įsi)vertinimą bei 

programos pritaikymo galimybes įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.  

5.3. įgyvendinant trečiąjį uždavinį – skatinti mokinių kūrybiškumą, saviraiškos galimybes, 

Centras organizavo 10 miesto, 9 respublikinius, 2 tarptautinius renginius, organizuota 40 pamokų 

netradicinėse erdvėse. Centro mokiniams sudaromos sąlygos dalyvauti renginiuose, projektinėje 

veikloje. Mokiniai dalyvavo 29 miesto, 42 respublikos, 25 tarptautiniuose renginiuose, pelnė 32 

prizines vietas. 5 Centro mokiniams įteikti Klaipėdos miesto savivaldybės mero padėkos raštai už 

meninius ir akademinius pasiekimus 2022 metais. Dalyvaudami renginiuose mokiniai įgyja sceninės 

patirties, ugdomos vertybinės nuostatos: patriotiškumas, pilietiškumas, bendravimas ir 

bendradarbiavimas, atsakomybė, pagarba, kūrybingumas. Mokiniai įgyja naujų žinių, įgūdžių ir 

reprezentuoja Centrą. 

Organizuota Centro mokinių apdovanojimo šventė „Sidabrinio kubo apdovanojimai“, kurios 

metu Centro mokiniai paskatinti direktoriaus padėkos raštu už pilietiškumą, atsakomybę, asmeninį 

tobulėjimą, kūrybiškumą, svarbius pasiekimus. Viešo balsavimo būdu išrinkta Centro metų mokytoja 

– Vaida Zacharevičienė. 

14 Centro mokytojų ir mokinių dalyvavo tarptautiniuose trijuose KA1 ir KA2 sričių 

Erasmus+ projektuose „Dance for the Future“ (Danija), „Hello World“ (Suomija), „Welcome, 

Wilkommen, Bienvenue“ (Danija). Įgyvendinti 2 tarptautiniai eTwinning projektai „Winter Tales 

Told by Letters“ ir „Legends behind Names“ (abiems projektams suteiktas nacionalinis kokybės 

ženklelis), pradėtas vykdyti projektas „Our Toys’ Stories“. Bendradarbiaujant su organizacija 

„Arttrain“ (Danija) parengtos 2 Erasmus+ paraiškos KA1 srities „Hello World Celebration“ ir KA2 

srities „Art as Art & Art as a Tool“ projektų finansavimui. 

Mokiniai skatinami domėtis ir dalyvauti savanoriškoje veikloje, organizuojamos socialinės 

akcijos, kuriose kviečiama dalyvauti visa Centro bendruomenė. Centro mokytojai savanoriškai 

organizavo veiklas dienos stovykloje „Ukrainos vaikai Lietuvoje: dienos stovykla Klaipėdoje“, 

įsitraukė į Klaipėdos Rotary klubo „Atidė“ organizuojamą veiklą iš Ukrainos dėl karo pabėgusioms 

šeimoms ir organizavo keramikos, tapybos, šviesos ir smėlio, robotikos užsiėmimus. Organizuota 

socialinė akcija „Gerumas per kraštus“, kurios metu bendruomenė aukojo ir beglobiams gyvūnams 

nuvežė reikalingiausių prieglaudai priemonių, suorganizavo koncertą Klaipėdos globos namų 

gyventojams, dovanojo kalėdines dovanas nuo karo Ukrainoje bėgančioms šeimoms. Organizuota 

kraštotyrinė-pažintinė vaikų vasaros poilsio dienos stovykla „Miesto atradimai“, kurioje dalyvavo 

240 Klaipėdos miesto mokinių. Stovykla iš dalies finansuota Klaipėdos miesto savivaldybės lėšomis, 

gautas finansavimas 5040,00 Eur. 

5.4. įgyvendinant ketvirtąjį uždavinį – organizuoti kryptingą darbuotojų profesinį tobulėjimą 

ir aktyvinti profesinės patirties sklaidą, įgyvendintas Centro vadovo, jo pavaduotojų ugdymui, skyrių 

vedėjų ir mokytojų 2022 metų kvalifikacijos tobulinimo planas ir metodinės veiklos planas. Centro 

pedagoginiams darbuotojams organizuoti 7 seminarai (38 akademinės valandos), administracijos 

darbuotojams 3 vadybiniai ir informacinių technologijų seminarai-mokymai (44 akademinės 

valandos). Darbuotojai gilino pedagogines ir profesines kompetencijas kvalifikaciniuose renginiuose 

vidutiniškai 8 dienas, 46 akademines valandas per metus, pagilino  dalykines ir profesines žinias, 
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patobulino skaitmeninio raštingumo įgūdžius, bendravimo ir bendradarbiavimo, vadovavimo, 

procesų ir pokyčių valdymo kompetencijas. 

Parengtos 5 kvalifikacijos tobulinimo programos: seminaras „Office 365 funkcijų naudojimo 

galimybės ugdymo įstaigoje“, seminaras „Kokia pažangos vertinimo prasmė neformaliajame 

švietime?“, „Bendradarbiavimo reikšmė sėkmingam ugdymo proceso organizavimui ir rezultatams“, 

„Projektinė veikla – galimybė ugdyti kūrybiškumą, bendravimą ir bendradarbiavimą“, „Neformaliojo 

vaikų švietimo motyvavimo ypatumai“. Mokytojai dalinosi gerąja patirtimi su Gargždų vaikų ir 

jaunimo laisvalaikio centro bei Tauragės meno mokyklos darbuotojais. Centro mokytojai organizavo 

metodinę dieną Klaipėdos miesto mokytojams „Atradimai ir sėkmingos patirtys, skatinančios 

mokinių kūrybiškumą“. Organizuotos 22 atviros ir 21 integruota pamoka.  

Planingai organizuojama mokytojų atestacija. 2022 metais atestavosi 5 mokytojai, kurių 

atestacija buvo numatyta  Centro mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 

atestacijos programoje 2022-2024 metams. 2 mokytojai įgijo mokytojo metodininko kvalifikacines 

kategorijas, 3 mokytojų atestacijos dokumentus ir praktinę veiklą įvertinusi Centro atestacijos 

komisija, pasiūlė atestuotis aukštesnei kvalifikacinei kategorijai. Parengta ir patvirtinta 2023–2025 

metų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos programa. 

5.5. Įgyvendintas penktasis uždavinys – stiprinti Centro bendruomenės ir socialinių partnerių 

bendradarbiavimą. Dėmesys sutelktas į aktyvesnį bendradarbiavimą su mokinių tėvais, siekiant 

kokybiškesnio vaiko ugdymo(si) ir nuoseklesnio mokinių lankomumo. Abipusė parama ir pagalba, 

savitarpio supratimas padėjo įgyvendinti suplanuotas veiklas, pasiekti aukštesnių meninių ir 

akademinių pasiekimų. Kaip rašyta aukščiau, veiklos kokybės įsivertinimas atskleidė, kad tėvai 

pageidauja aktyvesnio ir nuoseklesnio bendradarbiavimo su mokytoju, dažnesnio įtraukimo į ugdymo 

procesą ir veiklų planavimą. Atliepiant apklausos rezultatus, suaktyvintas mokytojų ir mokinių tėvų 

bendradarbiavimas, dažniau tėvus informuojant apie būrelio veiklą, mokinių pažangą ir pasiekimus, 

organizuojant susitikimus gyvai ir nuotoliu, konsultuojant telefonu, elektroniniu paštu, individualiai. 

Informacija apie mokinių pasiekimus skelbiama Centro interneto svetainėje ir socialinio tinklo 

Facebook paskyroje. Mokinių tėvai pakviesti į 141 veiklą – koncertai, spektaklių premjeros, parodų 

atidarymai, žygiai, turnyrai, kūrybinės dirbtuvės, akcijos, projektai,  

 Centras inicijavo ir įgyvendino 7 socialinius-edukacinius projektus su socialiniais partneriais: 

„Vandenyno herojus“, „Nuo istorijos iki komikso“, „Aš-klaipėdietis“, „Kaukių varžytuvės“, 

„Pojūtis“, „Papasakok man savo istoriją“, „(Ne)pilnas grūdas“. Projektų metu užmegzta partnerystė 

su bendrojo ugdymo mokyklomis, projektų turinys praturtino ugdymo turinį, dalyviai pagilino 

ekologinio sąmoningumo, gamtosaugos žinias, patobulino bendradarbiavimo, pažinimo, socialinės ir 

sveikos gyvensenos kompetencijas. Pasirašytos 9 naujos bendradarbiavimo sutartys (1 iš jų 

tarptautinė) su bendrojo ugdymo, NVŠ, aukštosiomis mokyklomis. 

Centro atstovai dalyvavo tarptautinio bendradarbiavimo projekte „Vaikų ir jaunimo emocinės 

raidos aspektai muzikiniame ir meniniame ugdyme“ Lielvardėje (Latvija). Projekte dalyvavę dailės 

būrelių mokiniai buvo supažindinti su lauko sienos tapybos technika ir nutapė Lielvardės muzikos ir 

dailės mokyklos lauko sieną.  
Bendradarbiaujant su aukštosiomis ir profesinėmis mokyklomis, sudaryta galimybė 14 

mokinių ir studentų atlikti studijų praktiką, 1 iš jų - tarptautinė studento iš Turkijos įstaigų ir įmonių 

administravimo studijų praktika, organizuota bendradarbiaujant su Klaipėdos valstybine kolegija. 

Bendradarbiauta su Klaipėdos technologijų mokymo centru, VšĮ Socialinių mokslų kolegija, 

Klaipėdos turizmo mokykla, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakultetu, Klaipėdos 

universitetu, Klaipėdos valstybine kolegija, Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla. Centro veikla ir 

karjeros galimybės pristatytos karjeros kontaktų mugėje „Karjeros dūzgės“. 
Organizuotos 2 paskaitos ir veiklos pristatymai Klaipėdos universiteto Socialinių ir 

humanitarinių mokslų fakulteto Vaikystės pedagogikos studijų programos studentams. Centro 

klubuose 17 asmenų atliko savanorišką veiklą, 9 iš jų, Klaipėdos universiteto studentai, dalyvavo 

dailės būrelių veikloje, kiti savanoriai organizavo kūrybines dirbtuves vaikų vasaros poilsio dienos 

stovyklos metu, dalyvavo kituose NVŠ užsiėmimuose. Visuose Centro klubuose rugsėjo-spalio 

mėnesiais organizuotos kūrybinės dirbtuvės „Atrask! Kurk! Tobulėk!“ Klaipėdos miesto mokiniams, 
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kurių metu pristatytos Centre vykdomos programos. Miesto mokiniai dalyvavo 73 Centro mokytojų 

organizuotuose keramikos, muilo gamybos, smėlio ir šviesos, anglų kalbos, įdomiosios laboratorijos 

ir kituose edukaciniuose užsiėmimuose. 
5.6. Įgyvendintas šeštasis uždavinys – gerinti Centro materialinę bazę ir tobulinti ugdymo(si) 

aplinkas. Atnaujintos klubų „Liepsnelė“ ir „Saulutė“ lauko edukacinės erdvės bei sudarytos sąlygos 

kokybiškam ir aktyviam ugdymo procesui lauke. Klube „Liepsnelė“ iš antrinių žaliavų pagaminta 

pakyla ir baldai poilsio erdvei, įrengta laipiojimo sienelė, lauko kreidinė siena, įsigytas paspirtukų 

stovas. Klube „Saulutė“ pagaminta pakyla, įrengtos lauko lysvės, žalioji erdvė, grindinys išpieštas 

lauko žaidimais, atnaujintas basų kojų takas. Abu minėti klubai dalyvavo Mokyklų edukacinių erdvių 

2022 metų konkurse. Klubas „Saulutė“ pateko į nacionalinį konkurso etapą. Atnaujintos ugdymo(si) 

aplinkos lavina mokinių sensorinius pojūčius, skatina patyriminį ugdymą(si). 

Visuose Centro klubuose pagerintos ugdymosi sąlygos – įsigyta keramikos degimo krosnelė, 

2 teniso stalai, 2 mikšeriniai pultai, 5 koncertinės garso kolonėlės, fotografavimo ir filmavimo įranga, 

12 komplektų kompiuterinių ausinių, konferenciniai stovai ir magnetinės lentos, šviesos lentos, 

šviesos rėmeliai. Papildytas IKT inventorius – 3 nešiojami kompiuteriai, 7 vaizdo projektoriai, 6 

elektra valdomi projektorių ekranai, 2 monitoriai, 4 spausdintuvai. Naujos ugdymo priemonės turi 

teigiamos įtakos kokybiškam ir šiuolaikiškam ugdymo proceso organizavimui, leidžia pasirinkti 

įvairesnes ugdymo formas.   
Vykdant higienos normų užtikrinimą, klube „Draugystė“ ir „Švyturys“ pakabintos šviesos 

apsauginės žaliuzės; klube Saulutė“ sumontuota teritorijos tvora. Klubo „Liepsnelė“ pagalbinio 

pastato, kuriame įsikurs edukacinė erdvė – fasadas apšiltintas, suremontuotas, naujai išbetonuotos 

grindys, pakeistos durys bei langai. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022-07-21 sprendimu 

Nr. T2-185 Centrui perduotos valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise patalpos, kurių plotas 

261,69 m2. Atliktas patalpų remontas: pakeisti langai, nauja elektros instaliacija, sujungtos erdvės ir 

padidinti kabinetai, nudažytos sienos, paklota nauja grindų danga, įrengtas interneto tinklas bei garso 

instaliacija. Įgyvendinant neįgaliųjų patekimo į ugdymo patalpas programą, šiais metais Centras 

įsigijo 3 laiptinius kopiklius su ratukais. Atnaujintas ir modernizuotas šilumos punktas klube 

„Žuvėdra“. Bendradarbiaujant su Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuru, 2022-12-07 Centro 

darbuotojams organizuoti pirmosios pagalbos prevenciniai mokymai, kurių metu darbuotojai 

apmokyti naudotis nauja vaistinėlių sudėties priemone – turniketais. 
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos 

departamento, 2022-05-23 atliko valstybinę periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolės patikrą. 

Patikra atlikta Centro klubuose „Draugystė“, „Liepsnelė“, „Saulutė“, „Švyturys“ ir „Žuvėdra“.  

Patikros metu pažeidimų nenustatyta.  

6. 2022 metų veiklos vertinimas pagal SSGG būtų toks: 

Stiprybės Silpnybės 

1. Racionaliai naudojami finansiniai ir 

materialiniai ištekliai. 

2. Teikiamų NVŠ paslaugų pasiūlos gausa ir 

įvairovė. 

3. Išorinių finansavimo šaltinių pritraukimas 

ugdymo proceso kokybės ir aplinkos 

modernizavimui. 

4 Gerėja Centro materialinė bazė. 

5. Patraukli būrelių kaina ir atleidimo nuo 

atlyginimo už NVŠ sistema.  

6. Patogi Centro klubų lokacija.  

1. Komandinio darbo, bendruomeniškumo 

trūkumas.  

2. Darbuotojams trūksta įgūdžių naudoti IKT  

ugdymo procese.  

3. Trūksta pasirengimo dirbant su gabiais, 

įvairių ugdymosi poreikių turinčiais Z kartos 

vaikais. 

4. Nepakankamas Centro bendradarbiavimas su 

mokinių tėvais. 

5. Nepakankamai aktyvus būrelių dalyvavimas 

miesto, respublikiniuose, tarptautiniuose 

renginiuose.  

Galimybės Grėsmės 

1. Organizacinės kultūros ir vadybos įgūdžių 

tobulinimas visuose lygmenyse. 

1. Didelė įstatyminės bazės kaita. 
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2. Mokytojų kompetencijų plėtra pedagoginių, 

dalykinių žinių srityse.  

3. Pamokos vadybos ir veiklos planavimo 

tobulinimas. 

4. Inovacijų, aktyvių mokymo metodų taikymas 

individualizuojant ir diferencijuojant ugdymo 

turinį. 

5. Veiksmingesnis tėvų įtraukimas į ugdymo 

procesą ir veiklų planavimą. 

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

modernizuojant Centro materialinę bazę. 

7. Pastangos išlaikyti esamas NVŠ programas. 

8. Patraukli skatinimo sistema. 

9. Centro atvirumas, ryšiai su socialiniais 

partneriais, ugdymo ir kitomis įstaigomis. 

10. Didesnis dėmesys mokinių pažangos 

stebėsenai, asmeninių ir socialinių įgūdžių 

ugdymui.  

11. Viešinimo platformų skaitmeninėje erdvėje 

įveiklinimas Centro žinomumo tikslais. 

12. Programos eTwinning projektinės veiklos 

integravimas ugdymo procese. 

2. Mokinių motyvacijos mažėjimas dėl didelio 

užimtumo ir pamokų krūvio bendrojo ugdymo 

mokyklose. 

3. Didėjantis vaikų, atleistų nuo atlyginimo už 

teikiamą NVŠ, skaičius. 

4. Aukštos kvalifikacijos specialistų trūkumas. 

5. Įstaigos finansavimo metodika neatitinka 

šiuolaikiškai įstaigai būdingų poreikių. 

6. Rinkos sąlygos lemia tai, kad mokytojai dirba 

keliose darbo vietose, todėl kenčia darbo kokybė 

ir bendruomeniškumas. 

7. Nepakankamas pasiruošimas įtraukiojo 

ugdymo įgyvendinimui. 

8. Didėjantis mokinių, pasitraukusių iš 

Ukrainos, skaičius ir dvikalbis ugdymas. 

 

 

III SKYRIUS 

2023 METŲ VEIKLOS PRIORITETAI,  TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

9. Veiklos prioritetas – mokomųjų dalykų turinio integralumas, ugdant mokinių dalykines ir 

asmenines kompetencijas.  

10. Tikslas – ugdyti kūrybišką asmenybę, atveriant mokinio individualius gebėjimus, ugdant 

bendrąsias ir dalykines kompetencijas, siekiant ugdymo(si) kaitos ir kokybės. 

12. Uždaviniai:  

12.1. užtikrinti kokybišką Centro funkcionavimą; 

12.2. gerinti ugdymo proceso organizavimo kokybę;  

12.3. sudaryti sąlygas mokiniams įgytas kompetencijas taikyti praktinėje, koncertinėje, 

projektinėje veikloje; 

12.4. telkti reflektuojančių, nuolat tobulėjančių ir kūrybingų mokytojų bendruomenę, 

pasiruošusią įtraukiojo ugdymo procesui; 

12.5. efektyvinti Centro bendruomenės narių ir socialinių partnerių bendradarbiavimą ir 

įsitraukimą į Centro veiklas; 

12.6.  kurti ir atnaujinti saugias bei klimatui palankias ugdymo(si) aplinkas. 

13. Priemonės uždaviniams įgyvendinti: 
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Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Tiksli data Atsiskaitymo forma 

1 uždavinys - užtikrinti kokybišką Centro funkcionavimą 

1.1 Įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimas ir procesų vykdymas 

1.1.1 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų rengimas ir 

procesų vykdymas 

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 

1.1.2 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų rengimas ir 

procesų vykdymas 

Kasos ir bilietų apskaitos 

dokumentų perengimas 

Dokumentų koordinavimo 

specialistas 

Kas mėnesį Per 5 darbo 

dienas, 

pasibaigus 

mėnesiui 

Pateikta informacija 

Direktoriui 

1.1.3 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų rengimas ir 

procesų vykdymas 

Informacinių sistemų 

(mokinių, pedagogų registrų 

ir kt.), elektroninio dienyno 

formavimas 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, duomenų 

bazės specialistas 

Nuolat 

(pagal 

poreikį) 

  Pagal nustatytus 

terminus 

1.1.4 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų rengimas ir 

procesų 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, 

naujus dokumentus 

pristatyti savivaldos 

posėdžiuose, 

supažindinti 

siunčiant el. paštu 

1.1.5 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų rengimas ir 

procesų vykdymas 

Antikorupcinio švietimo 

veiklų organizavimas 

Paskirtas asmuo Visus metus   Organizuoto 

mokomieji renginiai 

darbuotojams, 

mokiniams 
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1.1.6 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų rengimas ir 

procesų vykdymas 

Centro direktoriaus veiklos 

ataskaita 

Direktorius Sausis iki 2023-01-

10 

Ataskaita įkelta į 

interneto svetainę, 

pateiktas Klaipėdos 

miesto savivaldybės 

Švietimo skyriui 

1.1.7 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų rengimas ir 

procesų vykdymas 

Viešųjų pirkimų ataskaitos 

Atn-3 pateikimas VPT 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio 

ir bendriesiems klausimams 

Sausis 2023-01-31 Parengta ataskaita, 

popierinis variantas 

pateiktas Direktoriui, 

VP ataskaita 

pateikiama CVP IS 

sistemoje  

1.1.8 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų rengimas ir 

procesų vykdymas 

Darbuotojų kasmetinės 

veiklos vertinimas. Metinių 

užduočių nustatymas ir 

įgyvendinimo aptarimas 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

direktoriaus pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems klausimams, 

specialistai, raštinės 

administratorius, skyrių vedėjai 

Sausis, 

vasaris 

Iki veiklos 

vertinimo 

Atliktas vertinimas. 

Pateikta ataskaita 

atskaitingam 

vadovui 

1.1.9 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų rengimas ir 

procesų vykdymas 

Dokumentų paruošimas 

archyvavimui 

Raštinės administratorius, 

direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems klausimams, 

duomenų bazės specialistas, 

dokumentų koordinavimo 

specialistas 

Sausis, 

vasaris, 

kovas 

  Ruošiami segtuvai 

archyvavimui 

1.1.10 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų rengimas ir 

procesų vykdymas 

Centro darbuotojų tarifiniai ir 

etatų sąrašai 

Direktorius, dokumentų 

koordinavimo specialistas 

Sausis, 

rugsėjis 

Iki 2023-01-

01, 2023-09-

01 

Parengti tarifiniai ir 

etatų sąrašai, pateikti 

Direktoriui 

1.1.11 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų rengimas ir 

procesų vykdymas 

2023 m. Centrui skirtų 

asignavimų paskirstymas 

ketvirčiais, suvedimas į BSV 

sistemą 

Dokumentų koordinavimo 

specialistas 

Vasaris Tikslią datą 

nustato 

planavimo ir 

analizės 

skyrius 

Suvesta į BSV 

sistemą, pateikta 

informacija 

Direktoriui 
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1.1.12 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų rengimas ir 

procesų vykdymas 

Centro buhalterinės apskaitos 

ir planavimo dokumentai, 

surenkamos lėšos 

Direktorius, dokumentų 

koordinavimo specialistas 

Vasaris iki 2023-02-

07 

Parengti buhalterinės 

apskaitos ir 

planavimo 

dokumentai 

1.1.13 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų rengimas ir 

procesų vykdymas 

Pedagogų registro duomenų 

bazės atnaujinimas 

Duomenų bazės specialistas Spalis 

(nuolat) 

iki 2023-10-

01 

Atnaujinti duomenys 

pateikti į ŠMSM 

registrą 

1.1.14 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų rengimas ir 

procesų vykdymas 

Patalpų ir KVS ataskaita Duomenų bazės specialistas Spalis iki 2023-10-

01 

Pateikti duomenys į 

ŠMSM registrą 

1.1.15 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų rengimas ir 

procesų vykdymas 

Centro viešųjų pirkimų 2023 

metų plano parengimas 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio 

ir bendriesiems klausimams, 

skyrių vedėjai  

Vasaris, 

kovas 

iki 2023-02-

28, 

iki 2023-03-

01 

Parengtas viešųjų 

pirkimų 2023 metų 

planas, 

patvirtintas viešųjų 

pirkimų planas 

1.1.16 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų rengimas ir 

procesų vykdymas 

Centro 2023 metų veiklos 

plano parengimas 

Darbo grupė Spalis, 

lapkritis, 

gruodis 

iki 2023-12-

15 

Parengtas planas 

1.1.17 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų rengimas ir 

procesų vykdymas 

2023 metų Centro 

dokumentacijos plano 

parengimas 

Raštinės administratorius  Lapkritis iki 2023-10-

30 

Parengtas 

dokumentacijos 

planas ir suvestas į 

DVS „Avilys 

1.1.18 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų rengimas ir 

procesų vykdymas 

Parengti 2024-2026 metų 

mokytojų atestacijos 

programą 

Direktorius Lapkritis   Parengta programa 

1.1.19 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų rengimas ir 

procesų vykdymas 

Metinės inventorizacijos 

atlikimas 

Direktoriaus įsakymu sudaryta 

inventorizacijos komisija 

Lapkritis, 

gruodis 

  Inventorizacijos 

komisijos išvados 

pateikiamos 

direktoriui  
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1.1.20 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų rengimas ir 

procesų vykdymas 

Centro mokinių registras Duomenų bazės specialistas Spalis 

(nuolat) 

iki  2023-10-

01 

Mokinių registras 

pateiktas į ŠMSM 

registrą  

1.1.21 Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų rengimas ir 

procesų vykdymas 

Darbo saugos dokumentų 

rengimas, koregavimas 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems klausimams 

Pagal 

poreikį 

  Parengti, atnaujinti 

dokumentai 

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  

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 2023-04-

14 

Vaikų vasaros 

dienos poilsio 

stovyklos veiklos 

programų vertinimas 

skyrių vedėjų, NŠ 

renginių 

organizavimo 

mokytojų posėdyje 

1.2.3 Ugdymo proceso 

organizavimas 

Peržiūrėti ir esant poreikiui 

pakoreguoti neformaliojo 

vaikų švietimo programas 

2023-2024 m. m.  

Skyrių vedėjai, NVŠ mokytojai, 

NŠ renginių organizavimo 

mokytojai 

Gegužė iki 2023-05-

15 

Pateikti neformaliojo 

vaikų švietimo 

programas  

1.2.4 Ugdymo proceso 

organizavimas 

Parengti būrelių teminius 

planus 2023-2024 m. m.  

Skyrių vedėjai, NVŠ mokytojai, 

NŠ renginių organizavimo 

mokytojai 

Gegužė iki 2023-05-

15 

Pateikti neformaliojo 

vaikų švietimo 

programas  

1.2.5 Ugdymo proceso 

organizavimas 

Parengti NVŠ programų 

anotacijas 2023-2024 m. m.  

Skyrių vedėjai, NVŠ mokytojai, 

NŠ renginių organizavimo 

mokytojai 

Birželis iki 2023-06-

15 

Pateiktos programų 

anotacijos 
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1.2.6 Ugdymo proceso 

organizavimas 

Parengti užsiėmimų 

tvarkaraščius 2023-2024 m 

m. 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, skyrių vedėjai 

Birželis 

(projektas) 

Rugpjūtis 

2023-06-15 

iki 2023-08-

25 

Pateikti būrelių 

užsiėmimo 

tvarkaraščių 

projektai 

1.2.7 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 

1.2.8 Ugdymo proceso 

organizavimas 

Parengti pedagoginių 

darbuotojų darbo grafikus 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, skyrių vedėjai 

Rugpjūtis   Parengti ir pateikti 

direktoriui 

1.2.9 Ugdymo proceso 

organizavimas 

Mokymo sutarčių registro 

atnaujinimas ir papildymas 

Skyrių vedėjai, duomenų bazės 

specialistas 

Rugpjūtis iki 2023-08-

21  

Registro duomenų 

atnaujinimas ir 

papildymas 

1.2.10 Ugdymo proceso 

organizavimas 

Paruošti patalpas naujiems 

mokslo metams 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems klausimams, skyrių 

vedėjai 

Rugpjūtis iki 2023-08-

26 

Paruoštos patalpos 

naujiems mokslo 

metams 

1.2.11 Ugdymo proceso 

organizavimas 

Neformaliojo švietimo 

programų duomenų 

atnaujinimas 

Duomenų bazės specialistas Rugpjūtis 

(nuolat) 

iki 2028-08-

28 (pildoma 

nuolat) 

Pateikti statistiniai 

duomenys į NŠPR 

registrą 

1.2.12 Ugdymo proceso 

organizavimas 

Tobulinti mokinių priėmimo 

komisijos darbo organizavimą 

Direktoriaus, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, skyrių 

vedėjai 

Rugpjūtis, 

rugsėjis 

  Sklandus mokinių 

priėmimas 

1.2.13 Ugdymo proceso 

organizavimas 

Elektroninio dienyno 

formavimas 2023-2024 m. m. 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, skyrių vedėjai 

Rugpjūtis, 

rugsėjis 

  Elektroninis 

dienynas paruoštas 

darbui 

1.2.14 Ugdymo proceso 

organizavimas 

NVŠ grupių sąrašas/ mokinių 

registras 

Duomenų bazės specialistas Rugsėjis iki 2023-09-

01 

Pateikti duomenys į 

ŠMSM registrą 

1.2.15 Ugdymo proceso 

organizavimas 

Būrelių (grupių) 

komplektavimas 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, skyrių vedėjai, NVŠ 

mokytojai 

Rugsėjis iki 2023-10-

01 

Sukomplektuoti 

būreliai 
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1.2.16 Ugdymo proceso 

organizavimas 

Mokinių ataskaita Duomenų bazės specialistas Spalis iki 2023-10-

01 

Pateikti duomenys į 

ŠMSM registrą 

1.2.17 Ugdymo proceso 

organizavimas 

Užtikrinti mokytojų 

pavadavimą 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, skyrių 

vedėjai 

Pagal 

poreikį 

  Pavaduojantis 

mokytojas užpildo 

elektroninį dienyną  

1.3 Centro veiklos kokybės įsivertinimo organizavimas 

1.3.1 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 

1.3.2 Centro veiklos kokybės 

įsivertinimo organizavimas 

Veiklos tobulinimo plano 

parengimas ir įgyvendinimas 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, darbo grupė 

I pusmetis   Dalyvauja Centro 

mokiniai, mokytojai, 

tėvai 

1.3.3 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 

1.4 Savivaldos institucijų veikla 

1.4.1 Savivaldos institucijų 

veikla 

Centro tarybos posėdžiai Tarybos pirmininkas  Sausis, 

vasaris,  

rugsėjis, 

lapkritis, 

gruodis 

Pagal poreikį Posėdžio protokolas 

1.4.2 Savivaldos institucijų 

veikla 

Metodinės tarybos posėdžiai Metodinės tarybos pirmininkas, 

metodinių būrelių pirmininkai 

Kovas, 

gegužė, 

birželis, 

rugsėjis, 

spalis, 

gruodis 

Pagal poreikį Posėdžio protokolas 

1.4.3 Savivaldos institucijų 

veikla 

Centro mokytojų tarybos 

posėdžiai 

Mokytojų tarybos pirmininkas Vasaris, 

birželis, 

rugpjūtis, 

lapkritis 

Pagal poreikį Posėdžio protokolas 

1.5 Nepedagoginio personalo darbo organizavimas 
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1.5.1 Nepedagoginio personalo 

darbo organizavimas 

Vykdyti nepedagoginio 

personalo darbo priežiūrą 

pagal darbo ir tvarkos 

taisyklių reikalavimus 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio 

ir bendriesiems klausimams 

Nuolat   Vykdoma priežiūra 

1.5.2 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 

arba įvykus 

pasikeitimui 

  Pasirašytinai 

supažindinti 

darbuotojai su 

valomais plotais  

1.5.3 Nepedagoginio personalo 

darbo organizavimas 

Organizuoti nepedagoginių 

darbuotojų susirinkimus 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio 

ir bendriesiems klausimams 

Kovas  Įvykęs susirinkimas 

Rugpjūtis 

Gruodis 

1.6  Organizuoti bendruomenės narių sveikatos patikrinimą ir užtikrinti saugią aplinką 

1.6.1 Organizuoti bendruomenės 

narių sveikatos patikrinimą 

ir užtikrinti saugią aplinką  

Organizuoti darbuotojų 

sveikatos patikrą 

Raštinės administratorius, skyrių 

vedėjai 

Vieną kartą 

per metus 

(iki sausio 

31 d. 

pateikiama 

informacija) 

Planine tvarka Asmens medicininės 

knygelės 

1.6.2 Organizuoti bendruomenės 

narių sveikatos patikrinimą 

ir užtikrinti saugią aplinką  

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 

1.6.3 Organizuoti bendruomenės 

narių sveikatos patikrinimą 

ir užtikrinti saugią aplinką  

Užtikrinti Centro (klubų) 

vidaus patalpų būklės 

atitikimą higienos normoms 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio 

ir bendriesiems klausimams 

Nuolat   Centro (klubų) 

patalpų būklė 

atitinka higienos 

normas 

1.6.4 Organizuoti bendruomenės 

narių sveikatos patikrinimą 

ir užtikrinti saugią aplinką  

Užtikrinti Centrui 

priklausančios teritorijos 

būklės atitikimą higienos 

normoms 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio 

ir bendriesiems klausimams  

Nuolat   Centro 

priklausančios 

teritorijos būklė 

atitinka higienos 

normas 
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1.6.5 Organizuoti bendruomenės 

narių sveikatos patikrinimą 

ir užtikrinti saugią aplinką  

Vykdyti Centro klubų 

„Švyturys“, „Liepsnelė“, 

„Saulutė“, „Žuvėdra“  pastatų 

būklės apžiūrą 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio 

ir bendriesiems klausimams 

Kas mėnesį   Atlikta apžiūra, 

pildomi žurnalai, kas 

pusmetį sustatomi 

apžiūros aktai 

2 uždavinys - gerinti ugdymo proceso organizavimo kokybę 

2.1 Gerinti ugdymo proceso 

organizavimo kokybę 

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 Gerinti ugdymo proceso 

organizavimo kokybę 

 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   Aptariama 

metodinės tarybos ir 

skyrių vedėjų 

posėdžiuose 

2.3 Gerinti ugdymo proceso 

organizavimo kokybę 

Elektroninio dienyno pildymo 

priežiūra 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, skyrių vedėjai 

Nuolat 2 kartus per 

mėnesį 

Pastebėjimai 

teikiami mokytojams 

2.4 Gerinti ugdymo proceso 

organizavimo kokybę 

Pamokų stebėsena Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, skyrių 

vedėjai, metodinių būrelių 

pirmininkai 

Nuolat  (2-3 pamokos 

per mėnesį) 

Aptarta skyrių 

vedėjų, metodinės 

tarybos ir metodinės 

grupės posėdžiuose 

2.5 Gerinti ugdymo proceso 

organizavimo kokybę 

Mokinių lankomumo analizė Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, skyrių vedėjai 

Visus metus kartą per 

mėnesį 

Aptarta su mokytoju 

2.6 Gerinti ugdymo proceso 

organizavimo kokybę 

Grupių komplektavimo ir 

mokinių skaičiaus grupėse 

stebėsena 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, skyrių vedėjai 

Nuolat   Aptarta skyrių 

vedėjų posėdžiuose 
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2.7 Gerinti ugdymo proceso 

organizavimo kokybę 

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 

2.8 Gerinti ugdymo proceso 

organizavimo kokybę 

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 

2.9 Gerinti ugdymo proceso 

organizavimo kokybę 

Metinis mokytojų 2022-2023 

m. m. veiklos įsivertinimas 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Gegužė, 

birželis 

  Individualūs 

pokalbiai 

3 uždavinys - sudaryti sąlygas mokiniams įgytas kompetencijas taikyti praktinėje, koncertinėje, projektinėje veikloje 

3.1 Sudaryti sąlygas 

mokiniams įgytas 

kompetencijas taikyti 

praktinėje, koncertinėje, 

projektinėje veikloje 

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 Sudaryti sąlygas 

mokiniams įgytas 

kompetencijas taikyti 

praktinėje, koncertinėje, 

projektinėje veikloje 

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 Sudaryti sąlygas 

mokiniams įgytas 

kompetencijas taikyti 

praktinėje, koncertinėje, 

projektinėje veikloje 

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 

3.4 Sudaryti sąlygas 

mokiniams įgytas 

kompetencijas taikyti 

praktinėje, koncertinėje, 

projektinėje veikloje 

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 
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4 uždavinys - telkti reflektuojančių, nuolat tobulėjančių ir kūrybingų mokytojų bendruomenę, pasiruošusią įtraukiojo ugdymo procesui 

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 atviras 

pamokas/veiklas, integruotas 

pamokas, siekiant gerosios 

patirties sklaidos ir pagalbos 

teikimo tarp mokytojų ir 

mažiau patyrusių kolegų (2 

priedas, 1 lentelė)  

Metodinė taryba, administracija, 

skyrių vedėjai, NVŠ mokytojai, 

NŠ renginių organizavimo 

mokytojai 

Visus metus   Užpildytos pamokos 

stebėjimo lentelės. 

Pamokos/veiklos 

aptartos metodinėse 

grupėse 

4.1.4 Organizuoti metodinę 

veiklą 

Organizuoti metodines 

dienas, praktikumus, 

dalykinius renginius 

 (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 

4.2.1 Sudaryti sąlygas 

darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimui, kompetencijų 

tobulinimui 

Organizuoti seminarus, 

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  
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4.3.2 Aktyvinti mokytojų 

profesinės patirties sklaidą 

Stebėti kitų Centro mokytojų 

pamokas, veiklas 

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 

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 2023-2025 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 

5 uždavinys - efektyvinti Centro bendruomenės narių ir socialinių partnerių bendradarbiavimą ir įsitraukimą į Centro veiklas 

5.1 Efektyvinti Centro 

bendruomenės narių ir 

socialinių partnerių 

bendradarbiavimą ir 

įsitraukimą į Centro 

veiklas 

Užtikrinti tėvų dalyvavimą 

įstaigos gyvenime 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, skyrių vedėjai, NVŠ 

mokytojai 

Nuolat   Susirinkimų 

protokolai  
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5.2 Efektyvinti Centro 

bendruomenės narių ir 

socialinių partnerių 

bendradarbiavimą ir 

įsitraukimą į Centro 

veiklas 

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 Efektyvinti Centro 

bendruomenės narių ir 

socialinių partnerių 

bendradarbiavimą ir 

įsitraukimą į Centro 

veiklas 

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 Efektyvinti Centro 

bendruomenės narių ir 

socialinių partnerių 

bendradarbiavimą ir 

įsitraukimą į Centro 

veiklas 

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 

5.5 Efektyvinti Centro 

bendruomenės narių ir 

socialinių partnerių 

bendradarbiavimą ir 

įsitraukimą į Centro 

veiklas 

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 Efektyvinti Centro 

bendruomenės narių ir 

socialinių partnerių 

bendradarbiavimą ir 

įsitraukimą į Centro 

veiklas 

Tobulinti darbo formas su 

socialiniais partneriais. 

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 uždavinys - kurti ir atnaujinti saugias bei klimatui palankias ugdymo(si) aplinkas 

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

gerinimas ir ugdymo(si) 

aplinkų atnaujinimas 

Klubo „Želmenėlis“ ugdymo 

inventoriaus ir baldų 

įsigijimas 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio 

ir bendriesiems klausimams, 

skyriaus vedėjas  

I-II ketvirtis   Atlikti darbai  

6.1.2 Centro materialinės bazės 

gerinimas ir ugdymo(si) 

aplinkų atnaujinimas 

Klubo „Liepsnelė“ stogo 

remonto darbai 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio 

ir bendriesiems klausimams, 

skyriaus vedėjas  

II-III 

ketvirtis 

  Atlikti darbai  

6.1.3 Centro materialinės bazės 

gerinimas ir ugdymo(si) 

aplinkų atnaujinimas 

Klubo „Liepsnelė“ pamatų, 

cokolio ir nuogrindų remonto 

darbai 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio 

ir bendriesiems klausimams, 

skyriaus vedėjas  

II-III 

ketvirtis 

  Atlikti darbai  

6.1.4 Centro materialinės bazės 

gerinimas ir ugdymo(si) 

aplinkų atnaujinimas 

Klubo „Liepsnelė“ fasado 

remonto darbai 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio 

ir bendriesiems klausimams, 

skyriaus vedėjas  

II-III 

ketvirtis 

  Atlikti darbai  

6.1.5 Centro materialinės bazės 

gerinimas ir ugdymo(si) 

aplinkų atnaujinimas 

Klubo „Liepsnelė“ naujos 

edukacinės erdvės įrengimas, 

remontuojant patalpas 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio 

ir bendriesiems klausimams, 

skyriaus vedėjas  

I-II ketvirtis   Atlikti darbai  

6.1.6 Centro materialinės bazės 

gerinimas ir ugdymo(si) 

aplinkų atnaujinimas 

Klubo „Saulutė“ stogo ir 

lietaus vandens nuvedimo 

sistemos remonto 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 „Saulutė“ pamatų ir 

nuogrindos remonto darbai 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio 

ir bendriesiems klausimams, 

skyriaus vedėjas  

II-III 

ketvirtis 

  Atlikti darbai  

6.1.8 Centro materialinės bazės 

gerinimas ir ugdymo(si) 

aplinkų atnaujinimas 

Klubo „Saulutė“ fasado 

remonto darbai 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio 

ir bendriesiems klausimams, 

skyriaus vedėjas  

II-III 

ketvirtis 

  Atlikti darbai  

6.1.9 Centro materialinės bazės 

gerinimas ir ugdymo(si) 

aplinkų atnaujinimas 

Klubo „Saulutė“ šiluminio 

punkto modernizavimo darbai 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio 

ir bendriesiems klausimams, 

skyriaus vedėjas  

II-III 

ketvirtis 

  Atlikti darbai  

6.1.10 Centro materialinės bazės 

gerinimas ir ugdymo(si) 

aplinkų atnaujinimas 

Klubo „Želmenėlis“ stogo 

remonto darbai 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio 

ir bendriesiems klausimams, 

skyriaus vedėjas  

II-III 

ketvirtis 

  Atlikti darbai  

6.1.11 Centro materialinės bazės 

gerinimas ir ugdymo(si) 

aplinkų atnaujinimas 

Klubo „Želmenėlis“ 2 aukšto 

elektros instaliacijos remonto 

darbai 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio 

ir bendriesiems klausimams, 

skyriaus vedėjas  

II-III 

ketvirtis 

  Atlikti darbai  
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6.1.12 Centro materialinės bazės 

gerinimas ir ugdymo(si) 

aplinkų atnaujinimas 

Klubo „Želmenėlis“ 2 aukšto 

vidaus patalpų remonto 

darbai 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio 

ir bendriesiems klausimams, 

skyriaus vedėjas  

II-III 

ketvirtis 

  Atlikti darbai  

6.1.13 Centro materialinės bazės 

gerinimas ir ugdymo(si) 

aplinkų atnaujinimas 

Klubo „Želmenėlis“ patalpų 

vėdinimo sistemos įrengimas 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio 

ir bendriesiems klausimams, 

skyriaus vedėjas  

II-IV 

ketvirtis 

  Atlikti darbai  

6.1.14 Centro materialinės bazės 

gerinimas ir ugdymo(si) 

aplinkų atnaujinimas 

Klubo „Žuvėdra“ stogo 

dangos keitimo darbai 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio 

ir bendriesiems klausimams, 

skyriaus vedėjas  

II-IV 

ketvirtis 

  Atlikti darbai  

6.1.15 Centro materialinės bazės 

gerinimas ir ugdymo(si) 

aplinkų atnaujinimas 

Klubo „Žuvėdra“ pamatų, 

rūsio sienų tinko ir nuogrindų 

remonto darbai 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio 

ir bendriesiems klausimams, 

skyriaus vedėjas  

II-IV 

ketvirtis 

  Atlikti darbai  

6.1.16 Centro materialinės bazės 

gerinimas ir ugdymo(si) 

aplinkų atnaujinimas 

Klubo „Žuvėdra“ fasado 

remonto darbai 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio 

ir bendriesiems klausimams, 

skyriaus vedėjas  

II-III 

ketvirtis 

  Atlikti darbai  

6.1.17 Centro materialinės bazės 

gerinimas ir ugdymo(si) 

aplinkų atnaujinimas 

Klubo „Žuvėdra“ avarinio 

išėjimo ir rūsio durų keitimas 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio 

ir bendriesiems klausimams, 

skyriaus vedėjas  

II-III 

ketvirtis 

  Atlikti darbai  

6.1.18 Centro materialinės bazės 

gerinimas ir ugdymo(si) 

aplinkų atnaujinimas 

Klubo „Žuvėdra“ avarinio 

išėjimo ir rūsio durų keitimas 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio 

ir bendriesiems klausimams, 

skyriaus vedėjas  

II-III 

ketvirtis 

  Atlikti darbai  

6.2 Mokymo priemonių ir inventoriaus įsigijimas  

6.2.1 Mokymo priemonių ir 

inventoriaus įsigijimas  

Klube „Draugystė“ 

interaktyvios lentos įsigijimas 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio 

ir bendriesiems klausimams, 

skyriaus vedėjas  

II-III 

ketvirtis 

  Įvykdyti pirkimai 

6.2.2 Mokymo priemonių ir 

inventoriaus įsigijimas  

Klube „Želmenėlis“ 

kompiuterių ir projektorių 

pirkimas 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio 

ir bendriesiems klausimams, 

skyriaus vedėjas  

II-III 

ketvirtis 

  Įvykdyti pirkimai 

6.2.3 Mokymo priemonių ir 

inventoriaus įsigijimas  

Klube „Liepsnelė“ 

edukacinės erdvės šildymo 

įrengimas 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio 

ir bendriesiems klausimams, 

skyriaus vedėjas  

II-III 

ketvirtis 

  Įvykdyti pirkimai 
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6.2.4 Mokymo priemonių ir 

inventoriaus įsigijimas  

Ugdymo priemonių įsigijimas 

pagal „Neformaliojo ugdymo 

įstaigų inventoriaus 

atnaujinimas“ programą 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio 

ir bendriesiems klausimams, 

skyriaus vedėjai 

I-IV 

ketvirtis 

  Įvykdyti pirkimai 

6.2.5 Mokymo priemonių ir 

inventoriaus įsigijimas  

Kanceliarinių, ūkinių, 

higienos prekių įsigijimas 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio 

ir bendriesiems klausimams, 

skyriaus vedėjai 

I-IV 

ketvirtis 

  Įvykdyti pirkimai 

6.2.6 Mokymo priemonių ir 

inventoriaus įsigijimas  

Ugdymo priemonių, pagal 

poreikį įsigijimas 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio 

ir bendriesiems klausimams, 

skyriaus vedėjai 

I-IV 

ketvirtis 

  Įvykdyti pirkimai 

6.3 Užtikrinti saugią ir klimatui palankią ugdymo(si) aplinką  

6.3.1 Užtikrinti saugią ir 

klimatui palankią 

ugdymo(si) aplinką   

Parengti klimatui palankios 

aplinkos kūrimo strategiją 

Darbo grupė Kovas, 

balandis, 

gegužė 

  Parengta strategija ir 

susitarta dėl 

vertybinių nuostatų 

6.3.2 Užtikrinti saugią ir 

klimatui palankią 

ugdymo(si) aplinką   

Kurti ir tobulinti žaliąsias 

lauko erdves 

Administracija, skyrių vedėjai, 

NŠ renginių organizavimo 

mokytojai 

Visus metus     

6.3.3 Užtikrinti saugią ir 

klimatui palankią 

ugdymo(si) aplinką   

Organizuoti žalingų įpročių 

prevencinius renginius (4 

lentelė) 

Administracija, skyrių vedėjai, 

NŠ renginių organizavimo 

mokytojai 

Visus metus   Vaizdinė medžiaga 

įstaigos interneto 

svetainėje, 

socialiniame tinkle 

Facebook, 

žiniasklaidoje 

6.3.4 Užtikrinti saugią ir 

klimatui palankią 

ugdymo(si) aplinką   

Civilinės saugos mokymai 

Centro darbuotojams 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir 

bendriesiems klausimams 

Spalis iki 2023-10-

31 

Įvykę mokymai 

___________________________________ 
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1 lentelė. Centro 2023 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 Patyriminė pamoka „Laimės 

pamokos“ 

Draugystė Olga Jurėnė Balandis   Centro klubas 

„Draugystė“ 

1.1.2 Atvira pamoka Atvira pamoka „IKT įrankių 

panaudojimas Atvirų vaikų erdvių 

veikloje“ 

Želmenėlis Virginija Palubinskytė Spalis   Centro klubas 

„Želmenėlis“  

1.1.3 Atvira pamoka Atvira pamoka „Kvėpavimas ir 

judesys šiuolaikinio šokio pamokoje“ 

Želmenėlis Odeta Tkačenko Lapkritis   Centro klubas 

„Želmenėlis“  

1.2. Integruota pamoka  

1.2.1 Integruota pamoka Šokio ir gitaros integruotų pamokų 

ciklas „Džiazuok drauge su judesiu ir 

gitara 

Švyturys Vilma Morkūnienė, 

Eduard Karachanov 

Sausis, 

vasaris, 

kovas, 

balandis, 

gegužė 

  Centro klubas 

„Švyturys“  

1.2.2 Integruota pamoka Integruota muzikos ir tapybos pamoka 

„Žiemos eskizai“  

Saulutė  Donata Sirtautienė, 

Kristina Samalienė 

Sausis 2023-01-25 Centro klubas 

„Saulutė“  

1.2.3 Integruota pamoka Emocinio ugdymo ir atvirų vaikų 

erdvių integruota pamoka „Jausmų 

pasaulis ir aš“  

Liepsnelė Renata Raugienė, 

Arvydas Viržintas 

Sausis   Centro klubas 

„Liepsnelė“  

1.2.4 Integruota pamoka Dailės ir anglų kalbos integruota 

pamoka „Padariau sau žaislą pats“ 

Draugystė, 

Žuvėdra 

Jelena Michno, Jelena 

Osipkova 

Vasaris    Microsoft 

Teams 

platforma 

1.2.5 Integruota pamoka Integruota turizmo ir atvirų vaikų 

erdvių pamoka „Išgyvenimas miške“ 

Liepsnelė Renata Raugienė, Birutė 

Petraitienė 

Vasaris   Centro klubas 

„Liepsnelė“ 

1.2.6 Integruota pamoka Integruota gitaros būrelio „Da capo“ ir 

mados būrelio „Mados ikona“ pamoka 

Liepsnelė Nina Norgelė-

Dzimidienė, Eglė 

Martinkutė 

Vasaris   Centro klubas 

„Liepsnelė“ 
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1.2.7 Integruota pamoka Atvirų vaikų erdvių ir vokalo būrelio 

„Muzlaiva“ integruota pamoka 

„Muzika ir aš“ 

Saulutė  Audronė Urbutytė, 

Donata Sirtautienė 

Vasaris   Centro klubas 

„Saulutė“  

1.2.8 Integruota pamoka Integruota biologijos ir dailės pamoka 

„Iš raudonos į geltoną“ 

Želmenėlis Virginija Palubinskytė, 

Aurelija Mačerinskienė 

Kovas   Centro klubas 

„Želmenėlis“ 

1.2.9 Integruota pamoka Dailės ir anglų kalbos integruota 

pamoka „Pats darau, pats žaidžiu“ 

Draugystė, 

Žuvėdra 

Jelena Michno, Jelena 

Osipkova 

Kovas    Microsoft 

Teams 

platforma 

1.2.10 Integruota pamoka Turizmo ir kulinarijos būrelių 

integruota pamoka „Turistinis 

maistas“ 

Liepsnelė, 

Žuvėdra 

 Birutė Petraitienė, Reda 

Ubienė 

Balandis   Centro klubas 

„Liepsnelė“  

1.2.11 Integruota pamoka Teatro ir kulinarijos integruota 

pamoka „Skani pasaka“ 

Žuvėdra Vilma Ramelytė, Reda 

Ubienė  

Balandis   Centro klubas 

„Žuvėdra“   

1.2.12 Integruota veikla  Teatro būrelio „Teatriukas A“ ir l/d 

„Pumpurėlis“ priešmokyklinio 

ugdymo grupės integruota veikla 

„Gyvūnų karalystėje“ 

Draugystė Birutė Mažonienė, Alina 

Juškienė 

Balandis   l/d 

„Pumpurėlis“, 

Žardininkų 19 

1.2.13 Integruota veikla Teatro būrelio „Teatriukas A“ ir H. 

Zudermano gimnazijos mokinių 

integruota veikla „Keisti charakteriai“ 

Draugystė Birutė Mažonienė, Vilma 

Petrošienė 

Balandis   H. Zudermano 

gimnazija, 

Debreceno 29 

1.2.14 Integruota pamoka Atvirų vaikų erdvių ir šokio būrelio 

„Step“ integruota pamoka „Mokomės 

kartu“ 

Saulutė Viktorija Kiminiūtė, 

Audronė Urbutytė 

Balandis   Centro klubas 

„Saulutė“   

1.2.15 Integruota pamoka Teatro ir šokio integruota pamoka 

„Teatro ir šokio improvizuotos 

kompozicijos 

Želmenėlis Odeta Tkačenko, 

Arvydas Butkus 

Balandis   Centro klubas 

„Želmenėlis“  

1.2.16 Integruota pamoka Anglų kalbos ir dailės integruota 

pamoka „Mokomės lauke“  

Saulutė Gintarė Giraitytė-

Jakobsons, Kristina 

Samalienė 

Gegužė   Centro klubas 

„Saulutė“   

1.2.17 Integruota pamoka Integruota tapybos ir atvirų vaikų 

erdvių pamoka „Žaidimo laisvė 

tapyboje“ 

Želmenėlis Virginija Palubinskytė, 

Kristina Samalienė 

Gegužė   Centro klubas 

„Želmenėlis“  
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1.2.18 Integruota veikla Teatro būrelio „Teatriukas A“ ir M. 

Motessori m/d mokinių integruota 

veikla „Maži atradimai“ 

Draugystė Birutė Mažonienė, Inga 

Sobutienė 

Gegužė   M.Montessori 

m/d 

1.2.19 Integruota pamoka Integruota teatro ir atvirų vaikų erdvių 

pamoka „Netikėta istorija“ 

Želmenėlis Virginija Palubinskytė, 

Arvydas Butkus 

Spalis   Centro klubas 

„Želmenėlis“  

1.2.20 Integruota pamoka Anglų kalbos ir teatro integruota 

pamoka „Harvest party“ 

Liepsnelė Andrius Jonas Valaitis, 

Arvydas Butkus 

Spalis   Centro klubas 

„Liepsnelė“ 

1.2.21 Integruota pamoka Anglų kalbos ir teatro integruota 

pamoka „Show, guess, say“ 

(„Parodyk, atspėk, pasakyk“) 

Draugystė Birutė Mažonienė, Jelena 

Osipkova 

Lapkritis   Centro klubas 

„Draugystė“  

1.2.22 Integruota pamoka  Emocinio ugdymo ir gatvės šokio 

integruota pamoka „Jausmas. 

Judesys“ 

Švyturys Arvydas Viržintas, Greta 

Jašmantaitė 

Lapkritis   Centro klubas 

„Švyturys“ 

1.3. Metodinės dienos  

1.3.1 Metodinė diena Respublikinė metodinė diena „Metodų 

lietus“ (pranešėjai užsienio kalbų ir 

teatro bei metodinės grupės Mozaika 

mokytojai) 

Draugystė, 

Žuvėdra 

Vilma Ramelytė, Jelena 

Osipkova 

Vasaris    Microsoft 

Teams 

platforma 

1.4 Praktikumai  

1.4.1 Praktikumai Praktikumas „Šokis – sielos ir kūno 

harmonija. Išmokime įsiklausyti į 

save“ 

Želmenėlis Vilma Morkūnienė, 

Odeta Tkačenko 

Kovas   Centro klubas 

„Želmenėlis“  

1.5 Seminarai  

1.5.1 Seminarai Seminaras „Socialinių tinklų 

galimybės ir jų taikymas įstaigos 

veiklos viešinime“ 

Žuvėdra Vaida Valinskienė, 

Paulius Oficerovas  

Sausis   Centro klubas 

„Žuvėdra“ 

1.6 Edukacinė išvyka - seminaras 

1.6.1 Edukacinė išvyka 

– seminaras 

Edukacinė išvyka „Vandens turizmo 

teorija ir praktika“ 

 Liepsnelė  Birutė Petraitienė Birželis    Klaipėdos raj., 

Minijos upė 

1.7 Parodos  

1.7.1 Paroda Grafikos sprendimai vaikų kūryboje 

„Linijų ir formų žaidimai“ 

Liepsnelė Raimonda Švickienė  Balandis   Derinama 
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1.8 Metodinių grupių posėdžiai, susirinkimai 

1.8.1 Metodinių grupių 

posėdžiai, 

susirinkimai 

Šokio mokytojų metodinės grupės 

susirinkimas 

Švyturys Vilma Morkūnienė Sausis, 

balandis, 

rugpjūtis, 

lapkritis 

  Tikslinama 

1.8.2 Metodinių grupių 

posėdžiai, 

susirinkimai 

Užsienio kalbų ir teatro mokytojų 

metodinės grupės susirinkimas 

Draugystė Jelena Osipkova Vasaris, 

balandis, 

rugpjūtis, 

lapkritis  

  Tikslinama 

1.8.3 Metodinių grupių 

posėdžiai, 

susirinkimai 

Metodinės grupės „Mozaika“ 

susirinkimas 

Žuvėdra Vilma Ramelytė Vasaris, 

balandis, 

rugpjūtis, 

lapkritis  

  Tikslinama 

1.8.4 Metodinių grupių 

posėdžiai, 

susirinkimai 

Muzikos mokytojų metodinės grupės 

susirinkimas 

Želmenėlis Paulius Barzinskis Sausis, 

balandis, 

rugpjūtis, 

lapkritis 

  Tikslinama 

1.8.5 Metodinių grupių 

posėdžiai, 

susirinkimai 

Dailės mokytojų metodinės grupės 

susirinkimas 

Žuvėdra Jelena Michno  Sausis, 

vasaris, 

balandis, 

rugpjūtis, 

lapkritis  

  Tikslinama 

1.8.6 Metodinių grupių 

posėdžiai, 

susirinkimai 

Renginių organizavimo mokytojų 

metodinės grupės susirinkimas 

Želmenėlis Virginija Palubinskytė  Vasaris, 

balandis, 

rugpjūtis, 

lapkritis 

  Tikslinama 

1.9 Dalykiniai konkursai, renginiai 

1.9.1 Dalykiniai 

konkursai 

Respublikinis anglų kalbos konkursas 

„Coats of arms in Lithuania and 

stories behind them“ (preliminari 

tema). Organizuojama 

bendradarbiaujant su Klaipėdos 

miesto anglų kalbos metodine grupe 

Draugystė Jelena Osipkova Kovas    Microsoft 

Teams 

platforma 
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2 lentelė. Centro 2023 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 Laisvės gynėjų dienos minėjimo 

renginiai 

Visi klubai Skyrių vedėjai, NVŠ 

mokytojai, NŠ renginių 

organizavimo mokytojai 

Sausis   Centro klubai 

2.1.2 Centro renginiai Klaipėdos krašto dienos minėjimo 

renginiai 

Visi klubai Skyrių vedėjai, NVŠ 

mokytojai, NŠ renginių 

organizavimo mokytojai 

Sausis   Centro klubai 

2.1.3 Centro renginiai Lietuvos valstybės atkūrimo dienos 

minėjimo renginiai 

Visi klubai Skyrių vedėjai, NVŠ 

mokytojai, NŠ renginių 

organizavimo mokytojai 

Vasaris   Centro klubai 

2.1.4 Centro renginiai Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

dienos minėjimo renginiai 

Visi klubai Skyrių vedėjai, NVŠ 

mokytojai, NŠ renginių 

organizavimo mokytojai 

Kovas   Centro klubai 

2.1.5 Centro renginiai Šachmatų turnyras „Debiutas 2023“ Želmenėlis Ana Borisovaitė, Paulius 

Barzinskis, Virginija 

Palubinskytė 

Kovas 2022-03-09 Centro klubai 

2.1.6 Centro renginiai Šventų Velykų renginiai Visi klubai Skyrių vedėjai, NVŠ 

mokytojai, NŠ renginių 

organizavimo mokytojai 

Balandis   Centro klubai 

2.1.7 Centro renginiai Keramikos būrelio „3D keramika“ II 

grupės mokinių Gabijos Narbutaitės, 

Vytės Statkutės ir Emilijos 

Valauskaitės autorinių darbų paroda 

Žuvėdra Vaida Valinskienė, 

Raimonda Švickienė 

Balandis   Tikslinama 

2.1.8 Centro renginiai Šachmatų turnyras „Draugystės taurė“ Draugystė, 

Žuvėdra 

Klaudijus Jonaitis, 

Viktoras Galuščak 

Balandis   Centro klubas 

„Draugystė“ 

2.1.9 Centro renginiai Motinos dienos ir šeimos dienos 

renginiai 

Visi klubai Skyrių vedėjai, NVŠ 

mokytojai, NŠ renginių 

organizavimo mokytojai 

Balandis   Centro klubai 
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2.1.10 Centro renginiai Šachmatų turnyras „Matas“ Draugystė, 

Švyturys 

Klaudijus Jonaitis, 

Zhanna Kryzhanovska 

Gegužė   Centro klubas 

„Švyturys“ 

2.1.11 Centro renginiai Festivalis „Žaisminga laisvalaikio 

diena“, skirtas Klaipėdos krašto 

prijungimo prie Lietuvos 100-osioms 

metinėms 

Visi klubai Vilma Ramelytė, Vaida 

Valinskienė, Dovilė 

Uogintienė 

Gegužė   Klaipėdos 

koncertų salė 

2.1.12 Centro renginiai Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro 

šventė „Sidabrinio kubo 

apdovanojimai 2023“  

Draugystė, 

Želmenėlis 

Paulius Barzinskis, Dalia 

Mačiulienė, Virginija 

Palubinskytė, Olga 

Jurėnė 

Gegužė 2023-05-30 Centro klubas 

„Želmenėlis“ 

2.1.13 Centro renginiai Naujo sezono atidarymo šventės Visi klubai Skyrių vedėjai, NVŠ 

mokytojai, NŠ renginių 

organizavimo mokytojai 

Rugpjūtis 2023-08-30 Centro klubai 

2.1.14 Centro renginiai Keramikos būrelio „Degutis“ mokinės 

Gailės Šumbrauskytės autorinių darbų 

paroda 

Draugystė  Dalia Mačiulienė, 

Violeta Kukienė 

Lapkritis   I. Simonaitytės 

bibliotekos 

Nišinė galerija 

2.1.15 Centro renginiai Virtuali mokinių darbų paroda 

„Kalėdiniai pasakojimai“ 

Švyturys Jolanta Baipšienė,         

Violeta Kukienė 

Gruodis   Centro interneto 

svetainė 

2.1.16 Centro renginiai Šventoms Kalėdoms skirti renginiai Visi klubai Skyrių vedėjai, NVŠ 

mokytojai, NŠ renginių 

organizavimo mokytojai 

Gruodis   Centro klubai 

2.2 Miesto renginiai 

2.2.1 Miesto renginiai Tautinio šokio ir muzikos šventė „Aš 

tikrai myliu Lietuvą“, skirta Kovo11-

ąjai 

Draugystė Dalia Mačiulienė,                 

Paulius Barzinskis,                  

Vaida Zacharevičienė 

Kovas 2023-03-10 Centro klubas 

„Želmenėlis“ 

2.2.2 Miesto renginiai Klaipėdos miesto švietimo įstaigų 

kūrybinė akcija „Margučių alėja“ 

Draugystė Dalia Mačiulienė,                  

Olga Jurėnė 

Balandis 2023-04-06 Centro klubas 

„Draugystė“ 

2.2.3 Miesto renginiai Klaipėdos miesto vaikų kūrybinis 

projektas „Miesto sekretai“, skirtas 

Klaipėdos krašto prijungimo prie 

Lietuvos 100-osios metinėms 

Saulutė Monika Vištartienė Gegužė, 

birželis 

  Centro klubas 

„Saulutė“ 
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2.2.4 Miesto renginiai Pėsčiųjų žygis „Žingsniai Klaipėdai“, 

skirtas Klaipėdos krašto prijungimo 

prie Lietuvos 100-osioms metinėms 

Švyturys Modesta Vainorienė, 

Jolanta Baipšienė, Birutė 

Petraitienė 

Birželis   Klaipėda 

2.2.5 Miesto renginiai Klaipėdos miesto šachmatų turnyras 

„Lapė ginasi“ 

Žuvėdra Vaida Valinskienė, 

Viktoras Galuščak 

Lapkritis 2023-11-25 Centro klubas 

„Želmenėlis“ 

2.2.6 Miesto renginiai Klaipėdos miesto švietimo įstaigų 

ekologinė akcija „Besmegenių alėja“ 

Liepsnelė Dovilė Uogintienė, Dalia 

Mačiulienė 

Gruodis, 

sausis 

2024-01-18 Centro klubas 

„Liepsnelė“ 

2.3 Respublikiniai renginiai 

2.3.1 Respublikiniai 

renginiai 

Respublikinis animacinių filmukų 

festivalis „Kine - tu“ 

Žuvėdra Vaida Valinskienė, 

Vilma Ramelytė 

Kovas 2023-03-23 Centro klubas 

„Žuvėdra“ 

2.3.2 Respublikiniai 

renginiai 

Respublikinis vaikų šokio festivalis 

„Mažas žmogutis“ 

Draugystė Dalia Mačiulienė, Vaida 

Zacharevičienė 

Kovs 2023-03-29 Kultūros 

fabrikas 

2.3.3 Respublikiniai 

renginiai 

Respublikinis vaikų teatrų festivalis 

„Teatro uostas“ 

Draugystė Dalia Mačiulienė, Birutė 

Mažonienė 

Balandis 2023-04-04 Kultūros 

fabrikas 

2.3.4 Respublikiniai 

renginiai 

Respublikinis šachmatų turnyras 

„Baltijos kranto taurė“ 

Žuvėdra Vaida Valinskienė, 

Viktoras Galuščak 

Balandis 2023-04-30 „Amberton 

Hotel Klaipėda“ 

2.3.5 Respublikiniai 

renginiai 

Respublikinis finansinio raštingumo 

praktinės veiklos konkursas 

„Asmeninių finansų labirintai“ 

Liepsnelė Dovilė Uogintienė, 

Laimutė Gegieckienė 

Gegužė   Klaipėda 

2.3.6 Respublikiniai 

renginiai 

Respublikinis tikro garso festivalis 

„Tikras garsas“ 

Draugystė Dalia Mačiulienė, 

Paulius Barzinskis, Olga 

Jurėnė 

Birželis 2023-06-08 Džiazo klubas 

„Kurpiai“  

2.4 Tarptautiniai renginiai 

2.4.1 Tarptautiniai 

renginiai 

Tarptautinis vaikų ir mokinių piešinių 

konkursas ,,Nerimtai“, skirtas juokų 

dienai 

Želmenėlis Aurelija Mačerinskienė, 

Paulius Barzinskis, 

Virginija Palubinskytė 

Sausis - 

balandis 

  Nuotoliniu būdu 

3 lentelė. Centro mokinių 2023 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) 
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3.1.1 Dalyvavimas 

miesto renginiuose 

Festivalis-šokių varžybos „Akredus 

žiemos taurė 2023“ 

Švyturys, 

Žuvėdra 

Vilma Morkūnienė, 

Martynas Kazlauskis 

Sausis 2023-01-28 Aurora Hotel 

3.1.2 Dalyvavimas 

miesto renginiuose 

Klaipėdos miesto švietimo įstaigų 

mokinių keramikos projektas 

„Klaipėdos istorijos ženklai“ 

Saulutė, 

Žuvėdra 

Audronė Urbutytė, 

Jurgita Lukminienė, 

Raimonda Švickienė 

Sausis - 

birželis 

2022-10-

2023-06 

Klaipėdos 

moksleivių 

saviraiškos 

centras  

3.1.3 Dalyvavimas 

miesto renginiuose 

Klaipėdos miesto festivalis-konkursas 

„Art format“ 

Liepsnelė Nina Norgelė 

Dzimidienė 

Gruodis   Nuotoliu 

3.2 Dalyvavimas respublikiniuose renginiuose, pagal gautus kvietimus (nuostatus) 

3.2.1 Dalyvavimas 

respublikiniuose 

renginiuose 

Respublikinis Klaipėdos universiteto 

absolventų  mokyklinių teatrų 

festivalis „Aitvarai-2023“ 

Draugystė, 

Žuvėdra 

Birutė Mažonienė, Vilma 

Ramelytė 

Sausis 2023-01-17 Vilniaus Senasis 

teatras 

3.2.2 Dalyvavimas 

respublikiniuose 

renginiuose 

Respublikinis mokinių piešinių 

konkursas „Matau muziką“, skirtas 

Europos muzikos dienai paminėti 

Draugystė, 

Švyturys 

Violeta Kukienė Vasaris, 

kovas 

  Vydūno 

gimnazija 

3.2.3 Dalyvavimas 

respublikiniuose 

renginiuose 

Respublikinis populiarios dainos 

festivalis-konkursas „Baltumo šventė 

Draugystė Greta Vasiliauskė Vasaris 2023-02-05 Žalgirio arenos 

amfiteatras, 

Kaunas 

3.2.3 Dalyvavimas 

respublikiniuose 

renginiuose 

Respublikinis vaikų ir jaunimo 

festivalis „Teatro dienos Rietave“ 

Draugystė Birutė Mažonienė Kovas   Rietavo 

savivaldybės 

kultūros centras 

3.2.4 Dalyvavimas 

respublikiniuose 

renginiuose 

Respublikinis vaikų teatrų festivalis 

„Vaikiško teatro pavasaris“  

Draugystė Birutė Mažonienė Kovas   Plungės 

kultūros centras 

3.2.1 Dalyvavimas 

respublikiniuose 

renginiuose 

XVIII šokio festivalis - konkursas 

„Šokio vizija 2023“ 

Želmenėlis 

Draugystė 

Odeta Tkačenko,                     

Vaida Zacharevičienė 

Balandis   Klaipėda 

3.2.2 Dalyvavimas 

respublikiniuose 

renginiuose 

Respublikinis sporto ir meno 

festivalis „VAIKAI – OLIMPINĖS 

GĖLĖS 2023“ 

Saulutė Viktorija Kiminiūtė Gegužė   Klaipėda  

3.2.3 Dalyvavimas 

respublikiniuose 

renginiuose 

Respublikinis šiuolaikinių šokių 

festivalis - konkursas „Gintarinis 

pavasaris 2023“  

Švyturys, 

Želmenėlis 

Vilma Morkūnienė, 

Odeta Tkačenko 

Gegužė   Klaipėdos Prano 

Mašioto 

progimnazija 
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3.2.3 Dalyvavimas 

respublikiniuose 

renginiuose 

Respublikinis šokių konkursas 

„Šokantys batai 2023“ 

Švyturys Vilma Morkūnienė Gegužė   Gargždai 

3.2.4 Dalyvavimas 

respublikiniuose 

renginiuose 

Socialinis šiuolaikinio šokio festivalis 

- konkursas „Pašėlusiai'23“ 

Želmenėlis Odeta Tkačenko Gegužė   Šakiai 

3.2.1 Dalyvavimas 

respublikiniuose 

renginiuose 

Respublikinis festivalis-konkursas 

„Ant bangos 2023“ 

Švyturys, 

Želmenėlis, 

Draugystė 

Vilma Morkūnienė,               

Odeta Tkačenko,                               

Vaida Zacharevičienė 

Birželis   Palanga 

3.2.2 Dalyvavimas 

respublikiniuose 

renginiuose 

Lietuvos vakarų krašto dainų šventė  Švyturys Vilma Morkūnienė Birželis   Klaipėda 

3.2.3 Dalyvavimas 

respublikiniuose 

renginiuose 

Europos sporto 

savaitė 2023 #BEACTIVE - judėk 

šokio ritmu 2023 

Švyturys Vilma Morkūnienė Rugsėjis   Nuotolinis 

3.2.3 Dalyvavimas 

respublikiniuose 

renginiuose 

Inovacijų stovykla „Challenge the 

Challenge“ 

Liepsnelė Laimutė Gegieckienė Rugsėjis   Nuotolis 

3.2.4 Dalyvavimas 

respublikiniuose 

renginiuose 

LRT Iniciatyva „Matau tave“ 2023 Švyturys Vilma Morkūnienė Spalis   Nuotolinis 

3.2.1 Dalyvavimas 

respublikiniuose 

renginiuose 

Regioninis vaikų ir moksleivių dainų 

ir šokių festivalis ,,Kalėdinė pasaka“  

Švyturys Vilma Morkūnienė Gruodis   Kretingalė 

3.3 Dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose, pagal gautus kvietimus (nuostatus) 

3.3.1 Dalyvavimas 

tarptautiniuose 

renginiuose 

iEARN Art Challenge 2023 - Call for 

Entries – tarptautinis kūrybinių darbų 

konkursas, iEARN platformoje 

Draugystė, 

Švyturys 

Violeta Kukienė Sausis   Nuotoliu 

3.3.2 Dalyvavimas 

tarptautiniuose 

renginiuose 

Tarptautinis vaikų ir jaunimo šokių 

festivalis-konkursas „Emocijų banga 

2023 

Švyturys Vilma Morkūnienė Vasaris   Raseiniai 
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3.3.3 Dalyvavimas 

tarptautiniuose 

renginiuose 

Tarptautinis vaikų meno konkursas 

„25th International Youth Art 

Exhibition Nova Zagora 2023“ 

Liepsnelė, 

Žuvėdra 

Jelena Michno Vasaris   Nuotoliu 

3.3.4 Dalyvavimas 

tarptautiniuose 

renginiuose 

Tarptautinė nuotolinė pamoka 

„Mokonomika“ 

Liepsnelė Laimutė Gegieckienė Vasaris   Nuotoliu 

3.3.5 Dalyvavimas 

tarptautiniuose 

renginiuose 

Tarptautinis piešinių konkursas 

„Nusipiešk sau kojinytes“ 

Žuvėdra Jurgita Lukminienė Kovas, 

balandis, 

gegužė 

  UAB „Skinija“  

3.3.6 Dalyvavimas 

tarptautiniuose 

renginiuose 

Tarptautinis atlikėjų konkursas 

Latvijoje (pavadinimas ir vieta 

tikslinama) 

Liepsnelė Nina Norgelė 

Dzimidienė 

Kovas   Nuotoliu 

3.3.7 Dalyvavimas 

tarptautiniuose 

renginiuose 

Tarptautinis mokinių pešinių ir 

plastikos konkursas Wave on wave“ 

Žuvėdra 

Draugystė 

Jurgita Lukminienė, 

Violeta Kukienė 

Gegužė, 

birželis 

  Klaipėdos A. 

Brako dailės 

mokykla  

3.3.8 Dalyvavimas 

tarptautiniuose 

renginiuose 

Tarptautinis šokio konkursas „Lets go 

dance 2023“ 

Saulutė Viktorija Kiminiūtė Lapkritis   Palanga 

3.3.9 Dalyvavimas 

tarptautiniuose 

renginiuose 

Tarptautinis šokių konkursas „Baltic 

Amber Suwalki 2023“ 

Švyturys, 

Želmenėlis, 

Draugystė 

Vilma Morkūnienė, 

Odeta Tkačenko, Vaida 

Zacharevičienė 

Lapkritis   Lenkija, 

Suvalkai 

3.3.10 Dalyvavimas 

tarptautiniuose 

renginiuose 

Tarptautinis šokių konkursas Merry 

Christmas Baltic Amber Ryga 2023“ 

Švyturys Vilma Morkūnienė Gruodis   Latvija, Ryga 

4 lentelė. Centro 2023 metų žalingų įpročių prevencijos planas 

Eil. Nr. Veiklos sritis Veiklos pavadinimas Atsakingas 

klubas 

Atsakingas asmuo Vykdymo 

terminas 

Tiksli data Vieta 

4.1 Prevencijos  Ekologinio sąmoningumo mėnuo Visi klubai Monika Vištartienė Kovas   Centro klubai 

4.2 Prevencijos  Socialinė akcija „Švaros mėnuo“ Liepsnelė  Renata Martyšiūtė-

Jarašiūnė, Renata 

Raugienė 

Balandis   Centro klubas 

„Liepsnelė“ 

4.3 Prevencijos  Mini akcija „Smurtui NE. Gegužė – 

mėnuo be smurto prieš vaikus“  

Švyturys Arvydas Viržintas Gegužė   Centro klubas 

„Švyturys“ 
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4.4 Prevencijos  Prevencinis renginys „Saugūs kartu“ Liepsnelė Klubo „Liepsnelė“ 

mokytojai 

Gegužė   Centro klubas 

„Liepsnelė“  

4.5 Prevencijos  Judumo savaitei skirti renginiai Švyturys Modesta Vainorienė, 

Jolanta Baipšienė 

Rugsėjis   Centro klubai 

4.6 Prevencijos  Saugaus elgesio mėnuo Visi klubai Monika Vištartienė Rugsėjis   Centro klubai 

4.7 Prevencijos Kūrybinis prevencinis projektas 

„Ypatingi kartu“ 

Visi klubai Monika Vištartienė Rugsėjis, 

spalis, 

lapkritis 

  Centro klubai 

4.8 Prevencijos  Prevencinė savaitė klube „Saulutė“                      Saulutė Monika Vištartienė, 

Audronė Urbutytė 

Spalis   Centro klubas 

„Saulutė“ 

4.9 Prevencijos  Socialinė akcija „Trys kartos“ Draugystė Olga Jurėnė Lapkritis, 

gruodis 

  Centro klubas 

„Draugystė“ 

5 lentelė. Centro 2023 metų savanoriška veikla 

Eil. Nr. Veiklos sritis Veiklos pavadinimas Atsakingas 

klubas 

Atsakingas asmuo Vykdymo 

terminas 

Tiksli data Vieta 

5.1 Savanoriška veikla Akcija „DAROM 2023“ Visi klubai Monika Vištartienė, 

Audronė Urbutytė, 

Renata Raugienė 

Balandis   Centro klubai 

5.2 Savanoriška veikla Socialinė gerumo akcija „Gerumas per 

kraštus“ 

Draugystė, 

Želmenėlis 

Olga Jurėnė                         

Virginija Palubinskytė 

Gruodis   Centro klubai 

5.3 Savanoriška veikla VŠĮ „Veiklių mamų klubas“ akcija 

„Padovanok kitam vaikui Kalėdas“ 

Draugystė Olga Jurėnė Gruodis   Centro klubas 

„Draugystė“ 

6 lentelė. Centro 2023 metų organizuojami projektai 

Eil. Nr. Veiklos sritis Veiklos pavadinimas Atsakingas 

klubas 

Atsakingas asmuo Vykdymo 

terminas 

Tiksli data Vieta 

6.1 Įstaigos, miesto projektai 

6.1.1 Įstaigos, miesto 

projektai 

Projektas „Keliaujanti keramika“ Žuvėdra Jurgita Lukminienė Visus metus   Klaipėdos 

miesto įvairios 

erdvės 

6.1.2 Įstaigos, miesto 

projektai 

Anglų kalbos būrelio „English club“ 

projektas „All about me“ 

Liepnelė Renata Martyšiūtė-

Jarašiūnė 

Vasaris, 

kovas 

  Centro klubas 

„Liepsnelė“ 
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6.1.3 Įstaigos, miesto 

projektai 

Dailės ir teatro projektas ,,O buvo 

taip“  

 Švyturys, 

Draugystė 

Birutė Mažonienė,                  

Violeta Kukienė 

Vasaris, 

kovas 

  Centro klubai 

„Švyturys“, 

„Draugystė“ 

6.1.4 Įstaigos, miesto 

projektai 

Klaipėdos miesto edukacinis projektas 

„Vandenyno herojus“ 

Želmenėlis Paulius Barzinskis, 

Virginija Palubinskytė, 

Renata Raugienė 

Kovas, 

balandis 

  Centro klubas 

„Želmenėlis“ 

6.1.5 Įstaigos, miesto 

projektai 

Kūrybinis projektas „Kėdė mano 

kieme“ 

Liepsnelė Dovilė Uogintienė, 

Jelena Michno 

Balandis   Centro klubai 

6.1.6 Įstaigos, miesto 

projektai 

Klaipėdos miesto edukacinis projektas 

„Nuo istorijos iki komikso“ 

Želmenėlis Virginija Palubinskytė, 

Paulius Barzinskis, 

Renata Raugienė 

Spalis, 

lapkritis 

  Centro klubas 

„Želmenėlis“ 

6.1.7 Įstaigos, miesto 

projektai 

Keramikos ir dailės projektas „Pasakų 

takais“ 

Liepsnelė, 

Žuvėdra 

Jelena Michno, 

Raimonda Švickienė 

Lapkritis   Centro klubai 

6.2 Respublikiniai projektai 

6.2.1 Respublikiniai 

projektai 

Respublikinis socialinis-kultūrinis 

projektas „Trys kartos“ 

Draugystė Dalia Mačiulienė, Olga 

Jurėnė 

Spalis, 

lapkritis, 

gruodis 

  Centro klubas 

„Draugystė“, 

Raseinių 

Viktoro Petkaus 

progimnazija 

6.3 Tarptautiniai projektai 

6.3.1 Tarptautiniai 

projektai 

eTwinning projektai Visi klubai Jelena Osipkova Visus metus   eTwinning 

platforma 

6.3.2 Tarptautiniai 

projektai 

Tarptautinis Erasmus+ projektas 

„Hello World Celebration“ 

Draugystė Modesta Vainorienė, 

Rokas Stankevičius 

Spalis Spalio 14-

21 d. 

Danija 

6.3.3 Tarptautiniai 

projektai 

Tarptautinis Erasmus+ projektas 

„Hello World“ 

Draugystė Modesta Vainorienė, 

Rokas Stankevičius 

Visus metus   Nuotoliniu būdu 

7 lentelė. Centro 2023 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“ 
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7.1.1 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Labdaros akcija „Švenčių atgarsiai“  Draugystė Jelena Osipkova Sausis   VšĮ „Pūkuota 

uodega“ 

(Liepojos g. 10) 

7.1.2 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Spektaklio „Katės namai“ premjera  Draugystė Birutė Mažonienė Vasaris   Centro klubas 

„Draugystė“ 

7.1.3 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Matematikos viktorina „Matematikos 

pasaulio įdomybės“ 

Draugystė Agnė Ramonaitė Kovas    Virtualus 

7.1.4 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Spektaklio „Matilda“ premjera  Draugystė Birutė Mažonienė Kovas   Centro klubas 

„Draugystė“ 

7.1.5 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Sukurtų robotų paroda - tėvų 

susirinkimas 

Draugystė Rokas Stankevičius Kovas    Centro klubas 

„Draugystė“  

7.1.6 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Šachmatų turnyras „Šachas ir matas“ Draugystė Klaudijus Jonaitis Balandis   Centro klubas 

„Draugystė“ 

7.1.7 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Parodos „Pavasario etiudas“ 

atidarymas 

Draugystė Violeta Kukienė Balandis   Centro klubas 

„Draugystė“ 

7.1.8 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Interaktyvi diena „Mano SUPER 

šeima“  

Draugystė Olga Jurėnė Gegužė   Centro klubas 

„Draugystė“ 

7.1.9 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Kūrybinės dirbtuvės su tėvais 

„Pavasario akordai“ 

Draugystė Tadas Jurėnas Gegužė   Centro klubas 

„Draugystė“              

7.1.10 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Vokalo būrelio „D Studio“ koncertas 

tėveliams „Vasarai ateinant“ 

Draugystė Greta Vasiliauskė Gegužė   Centro klubas 

„Draugystė“              

7.1.11 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Bendruomenės susitikimas ant 

pievelės „PIC NIC“  

Draugystė Olga Jurėnė  Birželis   Centro klubas 

„Draugystė“  

7.1.12 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Tėvų susirinkimas, programų 

pristatymas, susipažinimas su mokinių 

tėvais 

Draugystė Skyriaus vedėjas, NVŠ 

mokytojai, NŠ renginių 

organizavimo mokytojas 

Rugsėjis   Centro klubas 

„Draugystė“  

7.1.13 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Kūrybinės dirbtuvės „Mano 

moliūgėlis“ 

Draugystė Olga Jurėnė Lapkritis   Centro klubas 

„Draugystė“  

7.1.14 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Užduotys bendruomenei „Matematinis 

Advento kalendorius“ 

Draugystė Agnė Ramonaitė Gruodis   Virtualus 
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7.1.15 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Renginių ciklas „Kalėdų Kalėdos“ Draugystė Skyriaus vedėjas, NVŠ 

mokytojai, NŠ renginių 

organizavimo mokytojas 

Gruodis   Centro klubas 

„Draugystė“ 

7.2 Klubas „Liepsnelė“ 

7.2.1 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Šachmatų turnyras „Greita partija“ Liepsnelė, 

Žuvėdra 

Andrius Jonas Valaitis, 

Viktoras Galuščak 

Vasaris   Nuotolinis 

7.2.2 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Atvira teatro pamoka tėvams „Teatro 

mėnuo“ 

Liepsnelė Arvydas Butkus Kovas    Centro klubas 

„Želmenėlis“  

7.2.3 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Šachmatų turnyras „Kiemo draugai“ Liepsnelė, 

Žuvėdra, 

Želmenėlis 

Andrius Jonas Valaitis, 

Viktoras Galuščak, Ana 

Borisovaitė 

Balandis   Centro klubas 

„Liepsnelė“ 

7.2.4 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Sezono uždarymo renginiai „Metų 

džiaugsmai“ 

Liepsnelė Skyriaus vedėjas, NVŠ 

mokytojai, NŠ renginių 

organizavimo mokytojas 

Gegužė   Centro klubas 

„Liepsnelė“ 

7.2.5 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Atvira anglų kalbos pamoka tėvams 

„Summer is calling“ 

Liepsnelė Renata Martyšiūtė-

Jarašiūnė 

Gegužė   Centro klubas 

„Liepsnelė“  

7.2.6 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Atvira gitaros pamoka tėvams 

„Šeimos diena“ 

Liepsnelė Nina Norgelė-

Dzimidienė 

Gegužė   Centro klubas 

„Liepsnelė“  

7.2.7 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Atvira dailės pamoka tėvams 

„Kuriame stebuklus“ 

Liepsnelė Jelena Michno Gegužė   Centro klubas 

„Liepsnelė“  

7.2.8 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Ekonomikos būrelio „Ekonomika 

aktyviau“ išvyka-edukacija „Pažinimo 

takais“ 

Liepsnelė Laimutė Gegieckienė Gegužė   Tikslinama 

7.2.9 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Tėvų susirinkimas, programų 

pristatymas, susipažinimas su mokinių 

tėvais 

Liepsnelė Skyriaus vedėjas, NVŠ 

mokytojai, NŠ renginių 

organizavimo mokytojas 

Rugsėjis-

Spalis 

  Centro klubas 

„Liepsnelė“ 

7.2.10 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Vaikų ir tėvų šachmatų turnyras 

„Mano šeima“ 

Liepsnelė Andrius Jonas Valaitis Lapkritis   Nuotolinis 

7.2.11 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Keramikos ir dailės paroda „Pasakų 

takais“ 

Liepsnelė Jelena Michno, 

Raimonda Švickienė 

Lapkritis   Klaipėdos 

apskrities Ievos 

Simonaitytės 

viešoji 
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biblioteka, 

Vaikų galerija 

7.2.12 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Šventinis festivalis „Gera dalintis“ Liepsnelė Skyriaus vedėjas, NVŠ 

mokytojai, NŠ renginių 

organizavimo mokytojas 

Gruodis   Centro klubas 

„Liepsnelė“  

7.2.13 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Atvira gitaros pamoka tėvams 

„Kalėdos kartu“ 

Liepsnelė Nina Norgelė-

Dzimidienė 

Gruodis   Centro klubas 

„Liepsnelė“  

7.2.14 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Atvira emocinio ugdymo pamoka 

tėvams „Ką aš jaučiu“ 

Liepsnelė Arvydas Viržintas Gruodis   Centro klubas 

„Liepsnelė“  

7.2.15 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Atvira anglų kalbos pamoka tėvams 

„Christmas Carols“ 

Liepsnelė Andrius Jonas Valaitis Gruodis   Centro klubas 

„Liepsnelė“  

7.2.16 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Kūrybinės dirbtuvės „Po angelo 

sparnais“ 

Liepsnelė Jelena Michno Gruodis   Centro klubas 

„Liepsnelė“  

7.2.17 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Kūrybinės dirbtuvės su tėvais „Gera 

dalintis“ 

Liepsnelė Renata Raugienė Gruodis   Centro klubas 

„Liepsnelė“  

7.3 Klubas „Saulutė“ 

7.3.1 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Kūrybinės dirbtuvės-išvyka „Dovana 

Mamytei“ 

Saulutė Donata Sirtautienė Gegužė   Klaipėdos 

rajono amatų 

centras, 

Veiviržėnai 

7.3.2 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Koncertas „Tau vienintelei“, skirtas 

Mamos dienai  

Saulutė Audronė Urbutytė Gegužė   Centro klubas 

„Saulutė“ 

7.3.3 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Susitikimas - piknikas „Šeimos diena“ Saulutė Skyriaus vedėjas, NVŠ 

mokytojai, NŠ renginių 

organizavimo mokytojas 

Gegužė   Centro klubas 

„Saulutė“ 

7.3.4 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Dienos projektas su atvirų erdvių 

mokiniais ir jų tėvais „Susikurk sodą“ 

Saulutė Audronė Urbutytė Gegužė   Centro klubas 

„Saulutė“ 

7.3.5 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Dailės būrelio „Ultamarinas“ 

kūrybinis vakaras su tėvais 

Saulutė Rimvydas Kušlys Gegužė   Centro klubas 

„Saulutė“ 

7.3.6 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Tėvų susirinkimas, programų 

pristatymas, susipažinimas su mokinių 

tėvais 

Saulutė Centro klubo NVŠ 

mokytojai 

Rugsėjis, 

spalis 

  Centro klubas 

„Saulutė“ 
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7.3.7 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Šventinių renginių ciklas „Aš ir tu - 

mes švęsim Kalėdas kartu!“ 

Saulutė Skyriaus vedėjas, NVŠ 

mokytojai, NŠ renginių 

organizavimo mokytojas 

Gruodis   Centro klubas 

„Saulutė“ 

7.4 Klubas „Švyturys“ 

7.4.1 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Kūrybinės šokio dirbtuvės tėvams ir 

vaikams „Laisvalaikis šokio ritmu“ 

Švyturys Vilma Morkūnienė Sausis, 

spalis 

  Centro klubas 

„Švyturys“  

7.4.2 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Anglų kalbos būrelio „Speakeasy“  

mokinių darbų paroda „Anglų kalbos 

raidės kūrybingai“ 

Švyturys Gintarė Giraitytė-

Jakobsons 

Vasaris   Centro klubas 

„Švyturys“  

7.4.3 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Gitaros būrelio „Allegro“ I grupės 

atvira pamoka mokinių tėvams  

Švyturys Eduard Karachanov Kovas    Centro klubas 

„Švyturys“  

7.4.4 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Kūrybinės dirbtuvės tėvams ir 

vaikams „Emocijų pasaulis tarp 

mūsų“  

Švyturys Arvydas Viržintas Kovas    Centro klubas 

„Švyturys“  

7.4.5 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Kūrybinės šokio dirbtuvės tėvams ir 

vaikams, skirtos šeimos dienai 

Švyturys Vilma Morkūnienė Gegužė   Centro klubas 

„Švyturys“  

7.4.6 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Dailės būrelio „Mozaika“ I ir II grupių 

paroda „Laukų gėlės“ 

Švyturys Violeta Kukienė Gegužė   Centro klubas 

„Švyturys“  

7.4.7 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Gitaros būrelio „Allegro“ II grupės 

koncertas „Muzikinis pokštas“ 

mokinių tėvams  

Švyturys Donatas Momkus Gegužė, 

gruodis 

  Centro klubas 

„Švyturys“  

7.4.8 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Teatro būrelio kūrybinės dirbtuvės 

tėvams „Seku pasaką“ 

Švyturys Birutė Mažonienė Gegužė, 

gruodis 

  Centro klubas 

„Švyturys“  

7.4.9 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Šachmatų būrelio „Šachmatika“ 

turnyras su tėvais 

Švyturys Zhanna Kryzhanovska Gegužė, 

gruodis 

  Centro klubas 

„Švyturys“  

7.4.10 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Gatvės šokio būrelio „Qne one“ tėvų 

susirinkimas 

Švyturys Greta Jašmantaitė Gegužė, 

gruodis 

  Centro klubas 

„Švyturys“  

7.4.11 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Tėvų susirinkimas, programų 

pristatymas, susipažinimas su mokinių 

tėvais 

Švyturys Jolanta Baipšienė,               

klubo mokytojai 

Rugsėjis   Centro klubas 

„Švyturys“  

7.4.12 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Muzikinės kūrybinės dirbtuvės tėvams  Švyturys Eduard Karachanov Lapkritis   Centro klubas 

„Švyturys“  
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7.4.13 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Dailės būrelio „Mozaika“ I ir II grupių 

paroda „Saulė bėga per pusnis“ 

Švyturys Violeta Kukienė Gruodis   Centro klubas 

„Švyturys“  

7.5 Klubas „Želmenėlis“ 

7.5.1 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Šokio būrelio „Atedo“ tėvų 

susirinkimas 

Želmenėlis Odeta Tkačenko Vasaris, 

rugsėjis 

  Centro klubas 

„Želmenėlis“  

7.5.2 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Šokio būrelio „Atedo“ bendruomenės  

kūrybinės dirbtuvės „Improvizacija 

šokio pamokoje“ 

Želmenėlis Odeta Tkačenko Gegužė   Centro klubas 

„Želmenėlis“  

7.5.3 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Teatro būrelio „TABULArasa“ atvirų 

durų diena 

Želmenėlis Arvydas Butkus Gegužė   Centro klubas 

„Želmenėlis“  

7.5.4 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Atvirų vaikų erdvių tėvų susirinkimas Želmenėlis Virginija Palubinskytė Gegužė, 

rugsėjis 

  Centro klubas 

„Želmenėlis“  

7.5.5 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Biologijos būrelio „Įdomioji 

laboratorija“ tėvų susirinkimas 

Želmenėlis Virginija Palubinskytė Gegužė, 

rugsėjis 

  Centro klubas 

„Želmenėlis“  

7.5.6 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Dailės būrelio „Vėtrungė“ tėvų 

susirinkimas 

Želmenėlis Aurelija Mačerinskienė Gegužė, 

rugsėjis 

  Centro klubas 

„Želmenėlis“  

7.5.7 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Dailės būrelio „Vėtrungė“ mokinių 

paroda 

Želmenėlis Aurelija Mačerinskienė Gegužė, 

gruodis 

  Centro klubas 

„Želmenėlis“  

7.5.8 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Anglų kalbos būrelio „English's 

Virtuoso“ tėvų susirinkimas 

Želmenėlis Odeta Gečienė Rugsėjis   Teams 

platformoj 

7.5.9 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Biologijos būrelio „Įdomioji 

laboratorija“  ir atvirų vaikų erdvių 

bendruomenių „Helovino“ šventė 

Želmenėlis Virginija Palubinskytė, 

Paulius Barzinskis 

Spalis   Centro klubas 

„Želmenėlis“  

7.5.10 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Biologijos būrelio „Įdomioji 

laboratorija“ ir atvirų vaikų erdvių 

bendruomenių Kalėdinės dirbtuvės 

„Sniegena“ 

Želmenėlis Virginija Palubinskytė, 

Paulius Barzinskis 

Gruodis   Centro klubas 

„Želmenėlis“  

7.5.11 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Centro klubo „Želmenėlis“ 

bendruomenės Kalėdinė šventė 

Želmenėlis Skyriaus vedėjas, NVŠ 

mokytojai, NŠ renginių 

organizavimo mokytojas 

Gruodis   Centro klubas 

„Želmenėlis“  

7.6 Klubas „Žuvėdra“ 
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7.6.1 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Keramikos kūrybinės dirbtuvės 

mokiniams ir tėvams „Nulipdykime 

Lietuvą“ 

Žuvėdra Raimonda Švickienė Vasaris   Centro klubas 

„Žuvėdra“ 

7.6.2 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Dailės kūrybinės dirbtuvės tėvams ir 

vaikams „Tekstas kaip tekstūra“ 

Žuvėdra Jelena Michno Vasaris   Centro klubas 

„Žuvėdra“ 

7.6.3 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Mini šachmatų turnyras vaikams ir 

tėvams 

Žuvėdra Viktoras Galuščak Vasaris   https://lichess.or

g/swiss/AzNw

MB8O  

7.6.4 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Sukurtų robotų paroda - tėvų 

susirinkimas 

Žuvėdra Rokas Stankevičius Kovas    Centro klubas 

„Žuvėdra“ 

7.6.5 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Kūrybinės dirbtuvės tėvams ir 

vaikams „Pašokime kartu“ 

Žuvėdra Martynas Kazlauskis Balandis   Centro klubas 

„Žuvėdra“ 

7.6.6 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Kulinarijos kūrybinės dirbtuvės 

tėvams ir vaikams ,,(Ne)tradiciniai 

Velykinio stalo patiekalai" 

Žuvėdra Rita Baužienė Balandis   Centro klubas 

„Žuvėdra“ 

7.6.7 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Mokslo metų pabaigos kūrybinis 

festivalis „Vasarą pasitinkant“ 

Žuvėdra Skyriaus vedėjas, NVŠ 

mokytojai, NŠ renginių 

organizavimo mokytojas 

Gegužė   Centro klubas 

„Žuvėdra“ 

7.6.8 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Tėvų susirinkimas, programų 

pristatymas, susipažinimas su mokinių 

tėvais 

Žuvėdra Skyriaus vedėjas, NVŠ 

mokytojai, NŠ renginių 

organizavimo mokytojas 

Rugsėjis, 

spalis 

  Centro klubas 

„Žuvėdra“, 

Teams 

platforma 

7.6.9 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Kūrybinės dirbtuvės tėvams ir 

vaikams „Pasidaryk savo popierių 

koliažui“ 

Žuvėdra Jelena Michno Lapkritis   Centro klubas 

„Žuvėdra“ 

7.6.10 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Kulinarijos kūrybinės dirbtuvės 

tėvams ir vaikams „Kalėdiniai 

sausainiai“ 

Žuvėdra Reda Ubienė Gruodis   Centro klubas 

„Žuvėdra“ 

7.6.11 Partnerystė ir 

bendradarbiavimas 

Kalėdinis festivalis Žuvėdra Skyriaus vedėjas, NVŠ 

mokytojai, NŠ renginių 

organizavimo mokytojas 

Gruodis   Centro klubas 

„Žuvėdra“ 

8 lentelė. Centro 2023 metų darbas su socialiniais partneriais 

https://lichess.org/swiss/AzNwMB8O
https://lichess.org/swiss/AzNwMB8O
https://lichess.org/swiss/AzNwMB8O
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Eil. Nr. Veiklos sritis Veiklos pavadinimas Atsakingas 

klubas 

Atsakingas asmuo Vykdymo 

terminas 

Tiksli data Vieta/partneriai 

8.1 Klubas „Draugystė“ 

8.1.1 Darbas su 

socialiniais 

partneriais 

Spektaklis „Katės namai“  Draugystė Birutė Mažonienė Balandis   Lopšelis-

darželis 

„Pušaitė“ 

8.1.2 Darbas su 

socialiniais 

partneriais 

Kūrybinės dirbtuvės „Gyvūnų 

karalystėje“  

Draugystė Birutė Mažonienė Balandis   Lopšelis-

darželis 

„Pumpurėlis“ 

8.1.3 Darbas su 

socialiniais 

partneriais 

Spektaklis „Matilda“  Draugystė Birutė Mažonienė Balandis   Lopšelis-

darželis 

„Nykštukas“  

8.1.4 Darbas su 

socialiniais 

partneriais 

Spektaklis „Matilda“ ir kūrybinės 

dirbtuvės  

Draugystė Birutė Mažonienė Balandis   Marijos 

Montessori 

mokykla-

darželis 

8.1.5 Darbas su 

socialiniais 

partneriais 

Šventiniai (Velykų, Kalėdų) 

edukaciniai užsiėmimai mokyklų 

mokiniams 

Draugystė Violeta Kukienė Balandis, 

gruodis 

  Centro klubas 

„Draugystė“ 

8.1.6 Darbas su 

socialiniais 

partneriais 

Edukaciniai užsiėmimai mokyklų 

mokiniams 

Draugystė Olga Jurėnė,                           

Jelena Osipkova 

Vasaris, 

gruodis 

  Centro klubas 

„Draugystė“ 

8.1.7 Darbas su 

socialiniais 

partneriais 

Spektaklis „Katės namai“  Draugystė Birutė Mažonienė Gegužė   Marijos 

Montessori 

mokykla-

darželis 

8.1.8 Darbas su 

socialiniais 

partneriais 

Interaktyvios veiklos „Pamokos 

kitaip“ mokyklų mokiniams 

Draugystė Skyriaus vedėjas, NVŠ 

mokytojai, NŠ renginių 

organizavimo mokytojas 

Birželis   Centro klubas 

„Draugystė“ 

8.1.9 Darbas su 

socialiniais 

partneriais 

Kūrybinės dirbtuvės „Atrask! Kurk! 

Tobulėk!“ mokyklų mokiniams 

Draugystė Skyriaus vedėjas, NVŠ 

mokytojai, NŠ renginių 

organizavimo mokytojas 

Rugsėjis   Centro klubas 

„Draugystė“ 
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8.1.10 Darbas su 

socialiniais 

partneriais 

Kalėdiniai atvirukai vienišiems 

seneliams. Klaipėdos miesto 

socialinės paramos centras 

Draugystė Olga Jurėnė Gruodis   Centro klubas 

„Draugystė“ 

8.2 Klubas „Liepsnelė“ 

8.2.1 Darbas su 

socialiniais 

partneriais 

Renginys „Saugūs kartu“ Liepsnelė Skyriaus vedėjas, NVŠ 

mokytojai, NŠ renginių 

organizavimo mokytojas 

Gegužė   Centro klubas 

„Liepsnelė“  

8.2.2 Darbas su 

socialiniais 

partneriais 

Kūrybinės dirbtuvės  „Pažinimo 

fiesta“ 

Liepsnelė Skyriaus vedėjas, NVŠ 

mokytojai, NŠ renginių 

organizavimo mokytojas 

Birželis   Centro klubas 

„Liepsnelė“  

8.2.3 Darbas su 

socialiniais 

partneriais 

Konkursas „Būrelių medžioklė“ Liepsnelė Renata Raugienė, Eglė 

Martinkutė 

Rugsėjis    Centro klubas 

„Liepsnelė“ 

8.2.4 Darbas su 

socialiniais 

partneriais 

Kūrybinės dirbtuvės „Atrask! Kurk! 

Tobulėk!“  

Liepsnelė Skyriaus vedėjas, NVŠ 

mokytojai, NŠ renginių 

organizavimo mokytojas 

Rugsėjis    Centro klubas 

„Liepsnelė“  

8.3 Klubas „Saulutė“ 

8.3.1 Darbas su 

socialiniais 

partneriais 

Šokio projektas „Geltona, žalia, 

raudona“, skirtas Kovo 11-ajai 

Saulutė Viktorija Kiminiūtė Sausis, 

vasaris, 

kovas 

  Klaipėdos 

miesto bendrojo 

ugdymo 

mokyklos 

8.3.2 Darbas su 

socialiniais 

partneriais 

Šv. Velykų pasaka su anglų kalbos 

elementais ir Velykinio zuikio kūryba 

Saulutė Gintarė Giraitytė-

Jakobsons 

Kovas   L/d „Vėrinėlis“ 

8.3.3 Darbas su 

socialiniais 

partneriais 

 Kūrybinės dirbtuvės „Anglų kalba 

linksmai: lipdau ir mokausi“ 

Saulutė Gintarė Giraitytė-

Jakobsons 

Gegužė   Sendvario 

progimnazija 

8.3.4 Darbas su 

socialiniais 

partneriais 

Interaktyvios veiklos „Pamokos 

kitaip“ mokyklų mokiniams 

Draugystė Skyriaus vedėjas, NVŠ 

mokytojai, NŠ renginių 

organizavimo mokytojas 

Birželis   Centro klubas 

„Saulutė“ 

8.3.5 Darbas su 

socialiniais 

partneriais 

Kūrybinės dirbtuvės „Atrask! Kurk! 

Tobulėk!“  

Liepsnelė Skyriaus vedėjas, NVŠ 

mokytojai, NŠ renginių 

organizavimo mokytojas 

Rugsėjis    Centro klubas 

„Saulutė“ 
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8.3.6 Darbas su 

socialiniais 

partneriais 

Kūrybinės dirbtuvės „Muzikos 

terapija“ 

Saulutė Audronė Urbutytė Rugsėjis    „Saulutės“ 

darželis-

mokykla 

8.4 Klubas „Švyturys“ 

8.4.1 Darbas su 

socialiniais 

partneriais 

Interaktyvios veiklos „Pamokos 

kitaip“ mokyklų mokiniams 

Draugystė Skyriaus vedėjas, NVŠ 

mokytojai, NŠ renginių 

organizavimo mokytojas 

Birželis   Centro klubas 

„Švyturys“ 

8.4.2 Darbas su 

socialiniais 

partneriais 

Kūrybinės dirbtuvės „Atrask! Kurk! 

Tobulėk!“  

Švyturys Skyriaus vedėjas, NVŠ 

mokytojai, NŠ renginių 

organizavimo mokytojas 

Rugsėjis    Centro klubas 

„Švyturys“ 

8.4.3 Darbas su 

socialiniais 

partneriais 

Kūrybinės dirbtuvės „Emocijos ir aš“  Švyturys Jolanta Baipšienė, 

Arvydas Viržintas 

Spalis   Klaipėdos 

„Smeltės“ 

progimnazija 

8.4.4 Darbas su 

socialiniais 

partneriais 

Kalėdinis koncertas socialiniams 

partneriams  

Švyturys Vilma Morkūnienė Gruodis   Gedminų 

progimnazija 

8.5 Klubas „Želmenėlis“ 

8.5.1 Darbas su 

socialiniais 

partneriais 

Interaktyvios veiklos „Pamokos 

kitaip“ mokyklų mokiniams 

Draugystė Skyriaus vedėjas, NVŠ 

mokytojai, NŠ renginių 

organizavimo mokytojas 

Birželis   Centro klubas 

„Želmenėlis“ 

8.5.2 Darbas su 

socialiniais 

partneriais 

Kūrybinės dirbtuvės „Atrask! Kurk! 

Tobulėk!“  

Švyturys Skyriaus vedėjas, NVŠ 

mokytojai, NŠ renginių 

organizavimo mokytojas 

Rugsėjis    Centro klubas 

„Želmenėlis“ 

8.5.3 Darbas su 

socialiniais 

partneriais 

Teatralizuotas susitikimas „Mūsų 

pasakų herojai“ 

Želmenėlis Arvydas Butkus, Paulius 

Barzinskis 

Rugsėjis    Centro klubas 

„Želmenėlis“ 

8.6 Klubas „Žuvėdra“ 

8.6.1 Darbas su 

socialiniais 

partneriais 

Edukacija „Pojūtis“ Klaipėdos miesto 

mokykloms  

Žuvėdra Vaida Valinskienė, 

Vilma Ramelytė, Jurgita 

Lukminienė, Jelena 

Michno,  

 Vasaris - 

spalis 

Pagal 

suderintą 

grafiką 

Centro klubas 

„Žuvėdra“ 
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8.6.2 Darbas su 

socialiniais 

partneriais 

Šiaurinės miesto dalies švietimo 

įstaigų koncertas „Nupiešiu Lietuvą“, 

skirtas Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dienai paminėti 

Žuvėdra Vaida Valinskienė, NVŠ 

mokytojai 

Kovas   Klaipėdos 

„Verdenės“ 

progimnazija 

8.6.3 Darbas su 

socialiniais 

partneriais 

Interaktyvios veiklos „Pamokos 

kitaip“ mokyklų mokiniams 

Draugystė Skyriaus vedėjas, NVŠ 

mokytojai, NŠ renginių 

organizavimo mokytojas 

Birželis   Centro klubas 

„Draugystė“ 

8.6.4 Darbas su 

socialiniais 

partneriais 

Kūrybinės dirbtuvės „Atrask! Kurk! 

Tobulėk!“ mokyklų mokiniams 

Žuvėdra Skyriaus vedėjas, NVŠ 

mokytojai, NŠ renginių 

organizavimo mokytojas 

Rugsėjis    Centro klubas 

„Žuvėdra“ 

8.6.5 Darbas su 

socialiniais 

partneriais 

Projektas „Šypsena nieko nekainuoja“ Žuvėdra Vaida Valinskienė, 

Justina Kairienė, Jelena 

Michno 

Spalis, 

lapkritis 

  Centro klubas 

„Žuvėdra“, 

Klaipėdos 

Medeinės, 

Litorinos  

mokyklos 

______________________________ 

 

IV SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Plano įgyvendinimą koordinuoja Centro direktoriaus pavaduotojas ugdymui,  direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams, skyrių vedėjai. 

15. Plano įgyvendinimo priežiūrą vykdo Centro direktorius. 

16. Planą vykdo visi Centro bendruomenės nariai.  

17. Apie plano vykdymą, tarpinius rezultatus informuojami Centro pedagogai, nepedagoginiai darbuotojai, savivaldos institucijų nariai, mokiniai ir jų tėvai. 

Duomenys teikiami ir viešinami teisės aktų nustatyta tvarka. 

18. Planas skelbiamas Centro internetinėje svetainėje www.kvlc.lt. 

 

 

SUDERINTA 

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro tarybos 

posėdžio 2022 m. gruodžio 20 d. 

Protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. 4) 

http://www.kvlc.lt/
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