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     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 7 punktu, Vilkaviškio rajono 

savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. Nr. B-TS-186 sprendimu patvirtinto Vilkaviškio rajono 

savivaldybės tarybos veiklos reglamento 277 punktu, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. 

sausio 31 d. sprendimu Nr. B-TS-302 „Dėl biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė Vilkaviškio 

rajono savivaldybė, savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų metinių veiklos ataskaitų rengimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro 2020 m. birželio 5 

d. raštu Nr. R-2-60 pateiktą ataskaitą, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

     Pritarti Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama). 

       Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų 

apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos 

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Savivaldybės meras Algirdas Neiberka  
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PRITARTA 

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 

2020 m. birželio  26 d. sprendimu Nr. B-TS-437 

 

VILKAVIŠKIO VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRO 2019 METŲ  

 VEIKLOS ATASKAITA 

 

 1. Vadovo žodis. 

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro (toliau – Centro) bendruomenė, planuodama strateginius 

tikslus ir uždavinius, atsižvelgia į šalies švietimo politikos ir LR Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos, Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo strategines nuostatas. 

Mokinių skaičius 2019-01-02 iš viso buvo 610, unikalių – 508 mokiniai,  2019-10-01 iš viso 

– 679, unikalių – 535 mokiniai. Mokinių skaičius kinta dėl finansuojamų / nefinansuojamų NVŠ 

programų, remonto darbų, kai dalis veiklų buvo perkelta į kitas patalpas (mokyklas, kultūros centrą, 

patalpas Karaliuose). 

2019 m. rugsėjo 1 d. Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre dirbo 31 darbuotojas, iš kurių 18 – 

pedagoginiai darbuotojai ir 13 – nepedagoginiai darbuotojai. 

Pedagoginiai darbuotojai. Ugdymo proceso organizavimą ir valdymą atlieka 2 darbuotojai: 

direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui, kuriems skirta 2,00 pareigybės (etato) dalis. 

Mokytojams skirta 11,25 pareigybės (etato) dalis, 2 specialistai darbui su jaunimu (laisvas 1 etatas, 

kol vyko remonto darbai, 2020 metais užpildyti abu etatai). 

 Nepedagoginiai darbuotojai. Nepedagoginiams darbuotojams skirta 10,5 pareigybės (etato) 

dalis: direktoriaus pavaduotojui ūkiui – 1 pareigybė (etatas), vyriausiajam finansininkui – 1 pareigybė 

(etatas), metodininkui – 1 pareigybė (etatas),  sekretorei – 1,00 pareigybė (etatas), kasininkas –  1 

pareigybė (etatas), 1 energetikas – 0,25 pareigybės (etato) dalis, 1 kompiuterių priežiūros specialistas 

– 0,25 pareigybės (etato) dalis, 1 kiemsargis – 0,5 pareigybės (etato) dalis,  budėtojas –  0,25 (etato) 

dalis, valytojai – 2 pareigybių (etatai),  2 statinių ir pastatų priežiūros darbininkai – 1,75 pareigybių 

(etatai), kino filmų demonstravimo specialistas – 0,50 pareigybės (etato). 

2019 m. Savivaldybė įgyvendino projektą „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas 

Vilkaviškio rajono savivaldybėje“, finansuojamą pagal priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 

„Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“. Projekto tikslas – pagerinti Vilkaviškio vaikų 

ir jaunimo centre vykdomų neformaliojo švietimo veiklų kokybę. Projekto tikslui pasiekti planuojama 

sutvarkyti pastato, esančio Vytauto g. 26, patalpas, pritaikant jas neformaliojo švietimo veiklai ir 

įsigyti būtinos įrangos bei baldų veiklos vykdymui.  
 

 2. Išsikelti 2019 metų veiklos tikslai ir uždaviniai: 

Centro bendruomenė sistemingai ir nuosekliai įgyvendina Centro Strateginio plano ir 2019 m. 

veiklos planų iškeltus tikslus ir uždavinius. Įgyvendinant 2019 metų veiklos planą buvo siekiama 

ugdyti veržlią ir savarankišką asmenybę, kuri atsakingai ir solidariai kurtų savo valstybės ir pasaulio 

ateitį, puoselėjant asmens gebėjimą idėjas derinti su žiniomis bei įgūdžiais ir paversti tai kūrybiškais 

veiksmais nuolat kintančioje aplinkoje. Šio tikslo įgyvendinimui buvome nusimatę šiuos uždavinius: 

Uždavinys Veikla 

1. Sudaryti veiklos planą bei veiklos 

programas, atitinkančias asmens 

poreikius bei ugdymosi galimybes. 

Buvo parengtos ir įgyvendintos 12 būrelių ir studijų veiklos 

programos, 2 iš jų – Jaunųjų šaulių būrelis ir šokių būrelis 

„Agatas“ suformuoti 2019 m. spalio mėnesį.  Taip pat 

įgyvendinta 13 neformaliojo vaikų švietimo programų 

tikslinėms ES lėšoms gauti, organizuota kita veikla. Veiklos 

programų gyvendinimas vyko pagal veiklos programoje 

numatytas priemones. Būrelius lankė vidutiniškai 632 

mokiniai, t. y. 42 mokiniais mažiau nei 2018 metais (674) ir 

tai yra 75 mokiniais mažiau nei 2017 metais (707). (Mokinių 

skaičius pateikiamas visuose būreliuose, studijose ir 

programose lapkričio 5-osios duomenimis), unikalių (be 
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pasikartojimų kituose būreliuose, studijose ar programose) 

mokinių skaičiaus vidurkis 532 mokinių, t. y. 37 mokiniais 

mažiau nei 2018 metais (560), 2017 metais unikalių mokinių 

skaičiavimai neatlikti.  

Centro būreliai, studijos ir programos organizavo ir 

dalyvavo  renginiuose, kurių metu mokiniai buvo ne tik 

stebėtojai, bet ir aktyvūs dalyviai, savanoriai bei 

organizatoriai. Organizuoti renginiai: popietės, diskusijos ir 

paskaitos su specialiųjų tarnybų atstovais, sueigos, žygiai, 

akcijos. Centro būreliai, studijos ir programos atstovavo 

Centrą kitose įstaigose organizuojamuose renginiuose, 

festivaliuose, konkursuose, sueigose, išvykose.  

2. Skatinti mokinių iniciatyvumą, 

saviraišką, projektinę veiklą. 

Surengta viena vasaros užimtumo stovykla „Draugystė“, 

skirta 6–12 metų vaikams, vaikų socializacijos projektas 

„Svaja”, kartu su asociacija Vilkaviškio „Gražinos“ skautų 

draugovė surengta vasaros poilsio programa „Kas pasakė 

budėk“. Visus metus buvo platinama informacija apie 

galimybę savanoriauti Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre. 

Organizuota momentinės savanorystės renginių ir akcijų 

metu, taip lavinant bendruomeniškumo jausmą ir 

atsakomybių prisiėmimą bei dalijimąsi. 2019 m. 

finansavimui buvo pateikti projektai: Jaunimo reikalų 

departamentui – projektas „Lempa“, Europos solidarumo 

korpusui – „100 metų vis geryn“, Kultūros paveldo 

departamentui prie LR Kultūros ministerijos –  „Atraskime 

paveldą Vilkaviškyje“, bet finansavimas negautas. 

3. Organizuoti Atviro jaunimo centro 

veiklą.  

 

2019 m. Vilkaviškio Atviro jaunimo centro (toliau – AJC) 

veikla buvo orientuota į įvairaus amžiaus ir socialinės 

padėties jaunuolių poreikius ir galimybes. Buvo skatinamas 

pozityvus jaunų žmonių savivertės jausmas. Daug dėmesio 

skirta mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms, taip 

pat stokojantiems motyvacijos, ieškantiems savojo kelio. 

Centre buvo rengiamos klasių valandėlės jaunuoliams nuo 

14 metų, kurių metu pristatyta AJC veiklų pasiūla ir 

galimybės. Lankytojams organizuotos šios veiklos: stalo ir 

video žaidimų popietės (mažiausiai 4 kartus per mėnesį), 

kulinariniai užsiėmimai (mažiausiai 3 kartus per mėnesį), 

filmų vakarai, kūrybiniai užsiėmimai, šokių vakarai, 

tvarkymosi popietės, išvykos į gamtą. Jaunuoliai aktyviai 

žaidė stalo tenisą, noriai organizavo stalo teniso turnyrus. 

AJC turi sportinius treniruoklius – sportinės veiklos vyko 

lauke. Organizuotos paskaitos ir seminarai jauniems 

žmonėms aktualiais klausimais, profesijos pasirinkimo 

galimybėmis, dalyvauta susitikimuose su žymiais 

žmonėmis. Jaunuoliai dalyvavo socialinėse akcijose 

„Maisto Bankas“, Gatvės muzikos diena, „Laiko kapsulė“ ir 

kt. Vykdyti pilietiškumą skatinantys renginiai: viktorinos, 

protmūšiai, valstybinių švenčių minėjimai.  

AJC susitikimus, seminarus, diskusijas ir pasitarimus rengė 

Vilkaviškio rajono mokinių taryba. Vykdant AJC veiklas 

glaudžiai bendradarbiauta su įvairiomis institucijomis: 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Jaunimo 

reikalų taryba, Vilkaviškio rajono policijos komisariatu, 
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Vilkaviškio socialinės pagalbos centru, Vilkaviškio rajono 

švietimo pagalbos tarnyba, Vilkaviškio turizmo ir verslo 

informacijos centru, Marijampolės teritorinės darbo biržos 

Vilkaviškio skyriumi, Vilkaviškio rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuru. 

2019 m. liepos mėn. AJC jaunuoliai dalyvavo projekte 

„Veikli asmenybė – stipri vertybė“, jaunuoliai rinko žoleles, 

džiovino, siuvo joms maišelius, kad galėtų metų gale juos 

įteikti vienišiems seneliams. 

4. Tobulinti mokytojų profesinę 

kompetenciją, organizuoti metodinę 

veiklą. 

2019 m. Centre dirbo 19 neformaliojo švietimo mokytojų (iš 

jų 1 vaiko auginimo atostogose), direktorė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 1 specialistas darbui su jaunimu (2 

išėjo iš darbo savo noru, 1 priimtas) ir metodininkė. Aukštąjį 

universitetinį išsilavinimą turi 12 (54,55 %), aukštąjį (be 

laipsnio) – 2 (9,09 %), aukštąjį koleginį – 4 (18,18 %), 

aukštesnįjį – 1 (4,55 %), spec. vidurinį – 1 (4,55 %), vidurinį 

– 2 (9,09 %). Neformaliojo švietimo mokytojai atestuojasi ir 

įgyja kvalifikacines kategorijas: 6 mokytojai turi mokytojo 

metodininko kvalifikacinę kategoriją (30%), 5 mokytojai – 

vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją (25 %), 4 

mokytojai – mokytojo kvalifikacinę kategoriją (20 %), 

neatestuotų mokytojų yra 5 (25 %).  

Pedagoginiai darbuotojai (neformaliojo švietimo mokytojai, 

direktorė, pavaduotoja ugdymui, specialistai darbui su 

jaunimu) ir metodininkė kvalifikacijos renginius lankė 125 

kartus, iš viso: 148 dienų arba 945 valandų. Vienam 

darbuotojui tenka vidutiniškai 5,7 kartai arba 6,7 dienos. 

Kvalifikacijos kėlimo renginiai lankyti įvairiomis temomis. 

Centro pedagogai organizavimo 3 kvalifikacijos kėlimo 

seminarus: „Velykinių dekoracijų technikos ir šiuolaikiniai 

medžiagų panaudojimo sprendimai“ (2019-04-16, vedė 

Aušra Dragan (rengė programą), Ilona Viltrakienė ir 

Virginija Denutienė, VŠPT pažyma Nr. MP-149), 

„Neformalusis ugdymas netradicinėse aplinkose“ (2019-10-

03, programą parengė ir įgyvendino Elena Savickienė ir 

Eglė Budrytė-Vilbikė, VŠPT pažyma Nr. MP-179), 

„Kultūrinis ugdymas neformaliajame švietime“ (2019-11-

20, programą rengė ir vedė Elena Savickienė ir Eglė 

Budrytė-Vilbikė, VŠPT pažyma Nr. MP-223).  

Nuosekliai veikia Metodinė taryba, ją sudaro 5 nariai, 2019 

m. suorganizuoti 5 susirinkimai, kurių metu analizuotos ir 

aprobuotos būrelių ir studijų veiklos programos, vykdyta 

pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo analizė. 

5. Vykdyti profesinio orientavimo 

programą, padedančią mokiniams 

planuoti savo karjerą. 

 

Mokiniai buvo nuolat informuojami apie būrelyje 

pasirinktos srities karjeros galimybes. Karjeros ir 

profesiniam orientavimui organizuoti Centre veikia darbo 

grupė, kuri sudarė darbo programą ir ją vykdė metų eigoje. 

Kiekvieno būrelio veiklos programoje per mokslo metus 

buvo numatyta skirti iki 5 val. profesiniam orientavimui. 

Organizuoti įvairūs renginiai, neįskaičiuojant bendrų centro 

renginių.  

6. Tirti ir analizuoti veiklos 

rezultatus. 

2019 metais buvo atlikti 4 tyrimai: „Neformalus suaugusių 

švietimas: ypatumai ir poreikiai“, kurį vasario–kovo mėn. 
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 atliko direktorė E. Savickienė, „Laisvalaikio užimtumo, 

būrelių ir studijų užsiėmimų, renginių poreikių tyrimas“, 

kurį balandžio–gegužės mėn. atliko metodininkė A. 

Vasiliauskaitė,  „Mokytojų kvalifikacijos ir kompetencijos 

tobulinimo poreikiai“ vasario mėn. atliko direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui E. Budrytė-Vilbikė, „Mokyklos 

mikroklimatas“, kurį balandžio mėn. atliko direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui E. Budrytė-Vilbikė. Gauti tyrimų 

rezultatai analizuojami ir panaudojami kuriant Centro metinį 

veiklos planą ir kitus strateginius dokumentus, siekiant 

pagerinti ugdymo kokybę. 

7. Užtikrinti mokinių saugą ugdymo 

procese ir prevencinių programų 

vykdymą. 

 

Prevenciniam darbui organizuoti Centre dirba darbo grupė, 

kuri sudarė prevencinio darbo programą ir ją vykdė metų 

eigoje. Kiekvieno būrelio veiklos programoje per mokslo 

metus buvo numatyta skirti iki 5 val. prevencinei veiklai. 

Atsižvelgiant į amžiaus grupes, sukurtos prevencinio darbo 

programos, surinkta metodinė medžiaga. Organizuoti 

įvairūs renginiai ir prevencinė popietė. Į prevencinės veiklos 

organizavimą aktyviai įsitraukė mokiniai ir dalį renginių, 

padedami mokytojų, vedė patys. Pagerėjo ryšys tarp 

mokytojo ir mokinio, tarp mokytojo ir tėvų. Kiekvieno 

būrelio veiklos programoje per mokslo metus buvo 

numatyta skirti iki 5 val. saugaus elgesio veiklai. Vedami 

saugaus elgesio instruktažai dėl saugaus elgesio gatvėje, 

išvykoje ir kt. 

8. Plėsti mokytojų, mokinių ir vietos 

bendruomenės bendradarbiavimo 

kompetenciją.  

2019 m. aktyvi veikla vyko Centro mokinių ir kitų jaunuolių 

atsakomybės ir visuomeninės veiklos skatinimo srityse. 

Visus metus buvo platinama informacija apie galimybę 

savanoriauti Centre, Centro skyriuje bei Atvirame jaunimo 

centre. 2019 metais surengtas bendras renginys-spektaklis 

„Kitoks“, kuriame pasirodė daugumos būrelių, studijų ir 

programos bendruomenės, į kurio organizavimą aktyviai 

įsitraukė Centro darbuotojai, mokiniai ir jų tėvai. Taip pat 

organizuoti kiti bendruomeniškumą skatinantys renginiai. 

3 dienas vyko kūrybiniai užsiėmimai suaugusiems.  2019 m. 

lapkričio 18 d. ir 25 d. vyko kūrybinis užsiėmimas 

suaugusiems „Kalėdinio dubenėlio pynimas iš vytelių“, 

kuriame dalyvavo 11 dalyvių. 2019 m.  lapkričio 28 d. vyko 

kūrybinis užsiėmimas suaugusiems „Pelytės vėlimas iš 

vilnos“ dalyvavo 10 dalyvių.  

Pasiekti tikslui ir uždaviniams realizuoti finansiniai ištekliai. 

2019 m. Savivaldybės funkcijų lėšų panaudojimas: 

Eil. 

Nr. 

Išlaidos Planuota Gauta ir 

panaudota 

(eurais) 

Gauta proc. 

planuotų 

lėšų 

2018 m. 

gauta 

(eurais) 

Palyginus 2019 m. su 

2018 m. (eurais) 

1. Darbo užmokestis 323900 297900 91,97 195000 +102900 

2. Socialinis draudimas 4800 4400 91,67 60000 -55600 

3. Komunalinės paslaugos 24000 20796 86,65 20700 +96 

4. Ryšiai 400 400 100 300 +100 

5. Informacinių 

technologijų paslaugos 

1300 1000 76,92 1000 0 
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6. Materialiojo turto 

paprastojo remonto 

paslaugos 

- 504                  

   0 

- +504 

7. Kitų prekių ir paslaugų 

įsigijimas 

6000 1300 21,67 2000 -700 

8. Darbdavių socialinė 

parama pinigais 

- 1000 0 1000 0 

9. Mokinių pavėžėjimas 700 700 100 1000 -300 

  

2019 m. Biudžetinių įstaigų pajamų sąmata: 
Eil.

Nr. 

Išlaidos Planuota Gauta ir 

panaudota 

(eurais) 

Gauta 

planuotų 

lėšų 

(proc.) 

2018 m. 

gauta 

(eurais) 

Palyginus 2019 m. su 

2018 m. (eurais) 

1. Ryšių paslaugos 300 300 100 300 0 

2. Transporto paslaugos 1200 1400 116,67 1500 -100 

3. Komandiruočių 

paslaugos 

500 500 100 - +500 

4. Kvalifikacijos kėlimo 

paslaugos 

200 200 100 - +200 

5. Informacinės 

technologijos 

1300 1300 100 700 +600 

6. Kitų prekių ir paslaugų 

įsigijimas 

8500 8300 97,65 8500 -200 

 

2019 m. gauta 42 674,68 Eur neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti.  

Kultūros, jaunimo ir socializacijos renginiams iš viso gauta 10 332,90 Eur, iš jų – 2 236 Eur  

vasaros poilsio stovyklai „Svaja“. 

2 proc. paramos gauta – 256,36 Eur 

3. Žymiausi pasiekimai ir laimėjimai: 

  Prof. A. Zmuidzinavičiaus 2019 m. Piešimo olimpiadoje II vietos diplomas įteiktas 

Dailės studijos mokinei Kamilei Ožalaitei; 

 2019 m. 5–12 klasių mokinių kūrybinių darbų parodoje-konkurse „40 paukščių 

belaukiant“ nominacija už kūrybiškumą – Dailės studijos mokinei Mildai Kalavinskaitei; 

 Lietuvos vaikų ir moksleivių sceninių liaudiškų šokių konkursinio festivalio „Aguonėlė“ 

pirmajame nacionaliniame ture Šokių raiškos studijos „Vyželė“ kolektyvas užėmė III vietą; 

  Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuoto respublikinio konkurso 

,,Lietuvos gamtininkas“ II etape (5–6 kl. grupėje) Jaunųjų gamtos tyrinėtojų programos mokinys 

Augustas Batulevičius laimėjo I vietą, Aleksas Laskevičius – II vietą;  

 X respublikiniame vokalistų konkurse „Skambėk, Dzūkija 2019“ Jaunųjų vokalistų 

studijos mokinės laimėjo: Emilija Mekšraitytė – I vietą, Gustė Jacinkevičiūtė – I vietą, Viltė Ūsaitė – 

II vietą, Ieva Andriulionytė, Emilija Klimašauskaitė, Barbora Kinderytė – II vietą, Žyginta Jašinskaitė 

– II vietą, Gerda Papartytė – I vietą;  

 XII šalies šokių festivalyje-konkurse „Norim kilt 2019“  Pop dance juniors kategorijoje 

Jaunųjų šokėjų studija laimėjo I vietą, Show dance adults kategorijoje – III vietą.  

 Floristinių kompozicijų respublikiniame konkurse-parodoje „Žiemos puokštė 2019“ 

Floristikos būrelio mokinės Emilija Pasalauskaitė (5–8 kl. grupėje) užėmė II vietą, Raminta 

Bliūdžiūtė (9–12 klasių grupėje) – III vietą. 

4. Įgyvendindami Centro 2018–2020 strateginį planą veikėme pagal išsikeltus tikslus, 

siekdami įgyvendinimo kriterijų, nusimatę pasiekimo lygius. 

Siekiant tikslo – „Neformalaus švietimo kokybės gerinimas ir neformalaus švietimo, 

saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo būdų pasiūlos plėtra“, įgyvendinome įvairias priemones. 

Išpildyti tikslo įgyvendinimo kriterijai: minimaliu lygiu – 1, realiu lygiu –3, maksimaliu lygiu – 5. 
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Siekiant tikslo – „Nuolatinis neformaliojo švietimo mokytojų, specialistų darbui su jaunimu 

bei kitų darbuotojų tobulėjimas, savo veiklos reflektavimas, mokymasis visą gyvenimą“, 

įgyvendinome įvairias priemones.   

Išpildyti tikslo įgyvendinimo kriterijai: minimaliu lygiu – 0, realiu lygiu –  0, maksimaliu 

lygiu – 3. 

Siekiant tikslo –  „Laisvalaikio užimtumo ir ugdymo aplinkos (priemonės, įranga, patalpos, 

pastatas, saugumo jausmas) gerinimas“, įgyvendinome įvairias priemones.  

Išpildyti tikslo įgyvendinimo kriterijai: minimaliu lygiu – 0 kriterijų, realiu lygiu – 1, 

maksimaliu lygiu – 3. 
 

                                                      ___________________________________--- 


