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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 veiklos reglamento, patvirtinto Vilkaviškio rajono 

savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. B-TS-607 „Dėl Vilkaviškio rajono 

savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 302 punktu, Biudžetinių ir viešųjų įstaigų, 

kurių savininkė Vilkaviškio rajono savivaldybė, Savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų 

metinių veiklos ataskaitų rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu 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 2021-05-04 raštą Nr. R-2-30, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d 

ž i a: 

Pritarti Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro 2020 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRITARTA 

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 

2021 m.  gegužės 28 d. sprendimu Nr. B-TS-774 

  

VILKAVIŠKIO VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. Vadovo žodis.  

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro (toliau –VVJC) vizija – būti moderniu ir patraukliu 

neformalaus švietimo, saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo centru, siūlančiu įvairią veiklą ir 

paslaugų kokybę bei įvairias pasirinkimo galimybes vaikams, jaunimui, suaugusiems ir visai 

šeimai. 

VVJC misija  – ugdyti veržlų ir savarankišką žmogų, kuris atsakingai ir solidariai kurtų savo 

valstybės, Europos ir pasaulio ateitį. Puoselėti asmens gebėjimą idėjas derinti su žiniomis bei 

įgūdžiais ir paversti tai kūrybiškais veiksmais nuolat kintančioje aplinkoje. Kuo daugiau jaunų 

žmonių įtraukti į veiklas, sudominti prasmingai, saugiai ir įdomiai leisti laisvalaikį VVJC, Atvirame 

jaunimo centre ( toliau – AJC) ir savo gyvenamojoje aplinkoje.  

Darbuotojai 

VVJC dirba 37 darbuotojai: 

o direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, ūkiui, metodininkas; 

o 20 neformaliojo švietimo mokytojų (iš jų 2 yra vaiko priežiūros atostogose);  

o 2 pedagoginiai darbuotojai – specialistai darbui su jaunimu (AJC); 

o 2 jaunimo darbuotojai; 

o 10 aptarnaujančio personalo darbuotojų (kompiuterininkas, finansininkas, energetikas, 2 

einamojo remonto darbininkai, sekretorius, 2 valytojai, kiemsargis, budėtojas). 

Kvalifikacijos tobulinimo sistema orientuota į paramą VVJC darbuotojams, gerinant ugdymo 

bei kitų paslaugų kokybę ir siekiant efektyvių rezultatų, įgyvendinant šalies ir Europos (Pasaulio 

edukacinę tendenciją) visą gyvenimą trunkančio mokymosi nuostatą. Pedagoginiai darbuotojai 

kvalifikaciją kelia nemažiau kaip 5 dienas per metus arba 15 dienų per 3 metus. Kiekvienas 

darbuotojas pats pasirenka kvalifikacijos kėlimui bei savišvietai patogų laiką ir formas, metų 

pabaigoje rezultatus fiksuoja darbuotojo savianalizės anketoje ar visuotiniame susirinkime. 

Mokiniai, AJC lankytojai, mobilaus darbo veiklų dalyviai 

VVJC yra Vilkaviškio rajono centre, todėl organizuojamas veiklas lanko vaikai ir jaunimas iš 

viso rajono.  2020 metais, po 2019 metais vykusių remonto darbų VVJC pastate, mokinių skaičius 

išaugo, bet dėl 2020 metais kilusios Covid-19 viruso pandemijos buvo apsunkinta VVJC 

organizuojama veikla, kontaktinės veiklos didžiąja dalimi yra perkeltos į nuotolines aplinkas 

pasitelkiant kompiuterines technologijas. Dėl šios priežasties sudėtingiau pritraukti naujus 

mokinius, AJC lankytojus. 

Būrelio, studijos, programos 

pavadinimas 

2018-12-03 2019-12-02 2020-12-01 

Mokinių skaičius iš viso 

būreliuose, studijose, 

programose (su 

pasikartojimais) 

690 673 737 

Unikalių mokinių skaičius 

(be pasikartojimų kituose 

būreliuose, studijose, 

programose) 

561 533 541 

 

Atvirą jaunimo centrą per I–IV ketvirčius aplankė 3844 lankytojai, unikalių lankytojų skaičius 

per I–IV ketvirčius – 744. Nuolat lankančių skaičius – 95. 



Nuo 2020 m. rugpjūčio mėnesio VVJC vykdo mobilų darbą su jaunimu. Dirbama 5 

seniūnijose: Bartninkų, Pajevonio, Virbalio, Gižų, Vištyčio. 

Finansiniai ištekliai 

2020 m. savivaldybės funkcijų lėšų panaudojimas: 

Eil. Nr. Išlaidos Gauta ir panaudota 

(eurais) 

2020 m. 

2019 m. gauta ir 

panaudota (eurais) 

Palyginus 

2020 m. su 

2019 m. 

(eurais) 

1. Darbo 

užmokestis 

318292 297900 +20392 

2. Socialinis 

draudimas  

4961 4400 +5

61 

3. Komunalinės 

paslaugos 

14350 20796 -6446 

4. Ryšiai  350 400 -50 

5. Informacinių 

technologijų 

paslaugos 

916 1000 -84 

6. Materialiojo 

turto paprastojo 

remonto 

paslaugos 

756 504 +252 

7. Kitų prekių ir 

paslaugų 

įsigijimas 

1343 1300 +43 

8. Darbdavių 

socialinė parama 

pinigais 

800 1000 -200 

9. Mokinių 

pavėžėjimas  

244 700 -456 

10. Transporto 

priemonių 

įsigijimas 

6000 0 +6000 

 

2020 m. Biudžetinių įstaigų pajamų sąmata: 

Eil.

nr. 

Išlaidos Gauta ir 

panaudota 

(eurais) 

2019 m. 

gauta 

(eurais) 

Palyginus 2020 m. su 

2019 m. (eurais)  

1. Ryšių paslaugos 400 300 +100 

2. Transporto paslaugos 584 1400 -816 

3. Komandiruočių 

paslaugos 

 500 -500 

4. Kvalifikacijos kėlimo 

paslaugos 

300 200 +100 

5. Informacinės 

technologijos 

694 1300 -606 

6. Kitų prekių ir 

paslaugų įsigijimas 

9800 8300 +1500 

 



II. Išsikelti ataskaitinio laikotarpio veiklos tikslai ir uždaviniai, svarbiausi su veiklos 

tikslų įgyvendinimu susiję atlikti darbai, pasiekti rezultatai. Ataskaitinio laikotarpio rezultatų 

vertinimo kriterijai. 

2020 metų veiklos planas parengtas tęsiant 2018–2020 metų VVJC strateginio plano tikslų 

įgyvendinimą. Taip pat atsižvelgta į Vilkaviškio r. savivaldybės strateginį 2018–2020 m. planą. 

2020 metų veiklos prioritetai: 

1. Užtikrinant mokinių ugdymo ir ugdymosi kokybę, didinti ugdymo patrauklumą; 

2. Skatinant lankytojų saviraišką ir saviugdą, kurti saugią, sveiką ir jaukią ugdymo aplinką, 

ugdyti pilietiškumą; 

3. Plėtojant bendradarbiavimą, formuoti teigiamą VVJC įvaizdį. 

2020 metų veiklos tikslas: Įgyvendinant 2020 metų programą, 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 buvo nusimatyti šie uždaviniai: 

1. Sudaryti veiklos planą bei veiklos programas, atitinkančias asmens poreikius bei 

ugdymosi galimybes. 

Uždavinio įgyvendinimas vyko pagal veiklos plane numatytas priemones. Buvo parengtos ir 

įgyvendintos 11 būrelių ir studijų veiklos programos (šokio būrelio „Agatas“ veikla sustabdyta 2020 

liepos mėnesį mokytojai išėjus nėštumo ir gimdymo, o vėliau vaiko priežiūros atostogų), buvo 

sukurtas naujas Anglų kalbos būrelis „STEPS“. Taip pat įgyvendinta 13 neformaliojo vaikų 

švietimo programų tikslinėms lėšoms gauti, organizuota kita veikla. Veiklos programų 

įgyvendinimas vyko pagal veiklos programoje numatytas priemones. Būrelius, studijas, programas 

lankė vidutiniškai 676 mokiniai, o tai yra 44  mokiniais daugiau nei 2019 metais (632), 2 mokiniais 

daugiau nei 2018 metais (674) (mokinių skaičius pateikiamas visuose būreliuose, studijose ir 

programose gruodžio 18 d. duomenimis). Unikalių (be pasikartojimų kituose būreliuose, studijose 

ar programose) mokinių skaičiaus vidurkis yra 534 mokiniai, o tai yra 2 mokiniais daugiau nei 2019 

metais (532), 26 mokiniais mažiau nei 2018 metais (560). 

VVJC būrelių, studijų ir programų lankytojai įvairių renginių metu, buvo ne tik stebėtojai, bet 

ir aktyvūs dalyviai, savanoriai bei organizatoriai. Suorganizuoti renginiai: popietės, diskusijos ir 

paskaitos su specialiųjų tarnybų atstovais, išplatinta informacija, sueigos, žygiai, akcijos. Kadangi 

šalyje buvo paskelbtas karantinas iki gruodžio mėnesio buvo suorganizuoti tik 9 renginiai, kurių 

metu mokiniai buvo ne tik stebėtojai, bet ir aktyvūs dalyviai, savanoriai bei organizatoriai, vyko 7 

mokinių darbų parodos, 3 kartus vyko į pažintines išvykas. VVJC būreliai, studijos ir programos iki 

gruodžio mėnesio 36 kartus atstovavo VVJC kitose įstaigose organizuojamuose renginiuose, 

festivaliuose, konkursuose, sueigose, išvykose. 

Planuodami 2020 metų renginius atsižvelgėme į šalies ir rajono ekonominę situaciją, taip pat 

ir į COVID-19 viruso sukeltą pandemijos padėtį. Surengta viena vasaros užimtumo stovykla „VILA 

(Vilkaviškio istorijos laikrodį atsukus)“, vaikų vasaros poilsio programos „Svaja“ (dvi pamainos), 

vaikų socializacijos projektai „VILA“ ir „Svajonių komanda“, kartu su asociacija Vilkaviškio 

„Gražinos“ skautų draugovė surengta vasaros poilsio programa „Kas pasakė budėk“. 

Pagrindinės problemos, su kuriomis susidūrėme įgyvendinami 2020 m. veiklos planą – 

pandemijos situacija pasaulyje, privertusi perkelti dalį veiklų į virtualią erdvę, tai apsunkino veiklos 

programos vykdymą, trukdė įstaigos įvaizdžio gerinimui, kėlė iššūkius pedagoginiams 

darbuotojams.  

2. Skatinti mokinių iniciatyvumą, saviraišką, projektinę veiklą. 

Planuodami 2020 metų renginius atsižvelgėme į šalies ir rajono ekonominę situaciją, taip pat 

COVID-19 viruso sukeltą pandemijos padėtį. Surengta viena vasaros užimtumo stovykla „VILA 

(Vilkaviškio istorijos laikrodį atsukus)“,  vaikų vasaros poilsio programos „Svaja“ (2 pamainos), 

vaikų socializacijos projektai „VILA (Vilkaviškio istorijos laikrodį atsukus)“ ir „Svajonių 

komanda“, kartu su asociacija Vilkaviškio „Gražinos“ skautų draugovė surengta vasaros poilsio 

programa „Kas pasakė budėk“ bei projektas „Skautiškos istorijos išsaugojimas Vilkaviškyje“ 



(VVJC buvo partneris) Vilkaviškio rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų rėmimo 

programai (dalinai finansuota rengta konferencija, šimtmečio šventė, paroda). 

Visus metus buvo platinama informacija apie galimybę savanoriauti VVJC, organizuota 

momentinė savanorystė renginių ir akcijų metu, taip lavinant bendruomeniškumo jausmą ir 

atsakomybių prisiėmimą bei dalijimąsi. 2020 metais buvo pateikti projektai finansavimui: „Stiprus 

ir sveikas“ (Vilkaviškio rajono savivaldybės sveikatos rėmimo programai), finansavimas gautas, 

tačiau paskelbus karantino situaciją, nuspręsta neįgyvendinti. Projektas „Jaunimo aktyvaus 

laisvalaikio veiklų plėtra“ teiktas bendrovės MAXIMA LT bendruomenių projektų konkursui „Mes 

– bendruomenė 2020“ (finansavimas negautas). Projektai „LEKIAM“ ir „Tobulėjimo galimybės“ 

pateikti Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dalyvauti 

Atvirųjų jaunimo centrų ir mobilaus darbo su jaunimu veiklos projektų finansavimo 2021 metais. 

3. Organizuoti Atviro jaunimo centro veiklą.  

2020 m. 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. AJC buvo rengiamos klasių valandėlės jaunuoliams nuo 14 metų, kurių 

metu pristatyta AJC veiklų pasiūla ir galimybės. Organizuotos šios veiklos: stalo ir vaizdo žaidimų 

popietės (mažiausiai 4 kartus per mėnesį), kulinariniai užsiėmimai (mažiausiai 3 kartus per mėnesį), 

filmų vakarai, kūrybiniai užsiėmimai, tvarkymosi popietės. Suorganizavome daug turnyrų: stalo 

teniso, pool‘o, virtualių, tiesioginių stalo žaidimų. Šiltąjį sezoną leidome aktyviai, lauke: žaidėme 

krepšinį, tinklinį, lauko tenisą ir kt. Kadangi AJC turi sportinius treniruoklius, vyko sportinės 

veiklos lauke. Organizuoti virtualūs mokymai jauniems žmonėms aktualiais klausimais: „Ko reikia, 

kad būtum emociškai ir psichologiškai atsparus“; „Ką svarbu žinoti, kad galėtum pasitikėti savim“.   

Dalyvavome virtualiame susitikime su žymiu žmogumi, Gediminu Jauniumi – „Kaip prasimušti 

gyvenime“. Jaunuoliai dalyvavo socialinėse akcijose „Maisto Bankas“, „Kraujo donarystė“, 

„Apleistų kapų tvarkymas“ ir kt. Vyko pilietiškumą skatinantys renginiai: protmūšiai, valstybinių 

švenčių minėjimai. 

AJC lankytojai 2020 m. dalyvavo „Svaja“ stovykloje bei  projekte „Svajonių komanda“. 2020 

metais vyko daug kūrybinių veiklų, edukacijų: gaminome stiklo papuošalus, apyrankes, lipdėme iš 

molio lėkštutes, pynėme Joninių, advento vainikus, kūrėme iš epoksidinės dervos papuošalus, 

darėme kalėdinius atvirukus, gaminome Kalėdų eglutes Vilkaviškio miesto konkursui ir kt. Visus 

metus bendradarbiavome su Vilkaviškio rajono policijos komisariatu, Vilkaviškio socialinės 

pagalbos centru, Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba, Vilkaviškio turizmo ir verslo 

informacijos centru, Marijampolės užimtumo tarnybos Vilkaviškio skyriumi, Vilkaviškio rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuru. 

4. Tobulinti mokytojų profesinę kompetenciją, organizuoti metodinę veiklą.  

2020 m. VVJC dirbo 20 neformaliojo švietimo mokytojų (iš jų 2 –  vaiko priežiūros 

atostogose), direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 3 specialistai darbui su jaunimu ir 

metodininkas. Iš pedagoginių darbuotojų aukštąjį universitetinį išsilavinimą turi 16, aukštąjį (be 

laipsnio) – 2, aukštąjį koleginį – 4, aukštesnįjį – 1, spec. vidurinį – 1, vidurinį – 2. Neformaliojo 

švietimo mokytojai atestuojasi ir įgyja kvalifikacines kategorijas: 7 mokytojai turi mokytojo 

metodininko kvalifikacinę kategoriją, 5 mokytojai – vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją, 3 

mokytojai – mokytojo kvalifikacinę kategoriją, neatestuotų mokytojų yra 5. Pedagoginiai 

darbuotojai (neformaliojo švietimo mokytojai, direktorius, pavaduotojas ugdymui, specialistai 

darbui su jaunimu) ir metodininkas 2020 m. kvalifikacijos renginius lankė 131 kartus, iš viso 1380 

valandas. Kvalifikacijos kėlimo renginiai lankyti įvairiomis temomis. 

VVJC darbuotojai organizavo seminarus: buvo parengta ir įgyvendinama ilgalaikė 40 val. 

programa „Modernus ugdytojas besikeičiančioje aplinkoje“ (programą parengė ir įgyvendina 

direktorė Elena Savickienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Eglė Budrytė-Vilbikė), kurios metu 

2020-10-08 buvo surengta edukacinė išvyka į Jurbarką. Taip pat, bendradarbiaujant su Vilkaviškio 

„Gražinos“ skautų draugove ir Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba, 2020-10-07 buvo 



surengta konferencija „Savanorystė ir pilietiškumas asmenybės ugdyme“ (konferencijos 

koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Eglė Budrytė-Vilbikė). 

Metodinė taryba veikia nuosekliai, ją sudaro 5 nariai, 2020 metais (iki 2020 m. gruodžio 

mėn.) suorganizuoti 3 susirinkimai, jų 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. 

VVJC dirba darbo grupė karjeros ir profesiniam orientavimui organizuoti, kuri sudarė darbo 

programą ir ją vykdė metų eigoje. Kiekvieno būrelio veiklos programoje per mokslo metus buvo 

numatyta skirti iki 5 val. profesiniam orientavimui, neįskaičiuojant bendrų centro renginių. 

Suorganizuoti renginiai: pokalbis-pamokėlė „Piešiu savo profesiją“ Dailės būrelyje specialiųjų 

poreikių vaikams (gegužės mėn.), Dailės studijos mokinių susitikimas su dailininke-dizainere Jūrate 

Miliauskaite-Laurinaitiene (rugsėjo mėn.), pėsčiųjų žygis Vištyčio pasienio ruože ir susipažinimas 

su pasieniečio profesija Vištyčio pasienio užkardoje (rugsėjo mėn.), regioninis dailės konkursas 

„Nutapysiu natiurmortą“, kurio metu įvyko susitikimas su KDA dėstytoju, tapytoju Petru 

Lincevičiumi, kuris pristatė savo profesiją bei KDA veiklą ir studijas (spalio mėn.), edukacija 

„Saldainių gaminimas“ (spalio mėn.), „Vaidybinių improvizacijų“ programos susitikimas su 

rašytoju Pauliumi Norvilu (spalio mėn.), „Jaunųjų gamtos tyrinėtojų“ programos susitikimas su 

ornitologu Gediminu Petkumi, DA studentų darbų virtuali paroda „Naujas gyvenimo ritmas“ (spalio 

mėn.). 

6. Tirti ir analizuoti veiklos rezultatus. 

2020 metais buvo atlikti 5 tyrimai: „Neformalus suaugusiųjų švietimas: ypatumai ir poreikiai“ 

(atliko direktorė E. Savickienė, vasario–kovo mėn.), „Mokytojų kvalifikacijos kėlimas ir 

kompetencijų tobulinimas“ (atliko direktoriaus pavaduotoja ugdymui E. Budrytė-Vilbikė, vasario 

mėn.), „Laisvalaikio užimtumo, būrelių ir studijų užsiėmimų, renginių poreikių tyrimas“ (atliko 

metodininkė S. Juškevičienė, balandžio–gegužės mėn.), „Jaunimo poreikių atviro jaunimo centro 

veikloms tyrimas“ (atliko AJC specialistai darbu su jaunimu), suplanuotas „Mokyklos mikroklimato 

tyrimas“ metų eigoje buvo pakeistas į „Neformaliojo švietimo įgyvendinimas karantino metu“ 

(atliko direktoriaus pavaduotoja ugdymui E. Budrytė-Vilbikė, balandžio–gegužės mėn.). Gauti 

tyrimų rezultatai analizuojami ir panaudojami siekiant pagerinti veiklos rezultatus, kuriant VVJC 

metinį veiklos planą ir kitus strateginius dokumentus. 

7. Užtikrinti mokinių saugą ugdymo procese ir prevencinių programų vykdymą. 

VVJC dirba darbo grupė prevenciniam darbui organizuoti, 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, neįskaičiuojant bendrų centro prevencinių renginių. 

Atsižvelgiant į amžiaus grupes, sukurtos prevencinio darbo programos, surinkta metodinė 

medžiaga. Suorganizuoti 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: 

saugaus elgesio gatvėje, išvykoje ir kt. 

8. Plėsti mokytojų, mokinių ir vietos bendruomenės bendradarbiavimo kompetenciją.  

2020 m. aktyviai veikta VVJC mokinių ir kitų jaunuolių atsakomybės ir visuomeninės veiklos 

skatinimo srityse. Visus metus buvo platinama informacija apie galimybę savanoriauti VVJC bei 

padalinyje Atvirame jaunimo centre, organizuota momentinė savanorystė renginių ir akcijų metu, 

taip lavinant bendruomeniškumo jausmą ir atsakomybių prisiėmimą bei dalijimąsi.  AJC 

darbuotojai padėjo skleisti informaciją apie Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio 

skyriaus mokymosi programas. Specialistai darbui su jaunimu dalyvavo Vilkaviškio turizmo ir 

verslo informacijos centro organizuotuose mokymuose, kurie tiesiogiai susiję su darbu su jaunimu. 

Į AJC veiklas centre buvo kviečiami atvykti (ir atvyko) Alvito Šv. Kazimiero globos namų 

globotiniai. Jaunuoliai aktyviai dalyvavo Vilkaviškio kultūros centro rengtoje akcijoje „Vilkaviškis: 



Laisvės vėjo greitis 30 m/s “, kurios ambasadoriumi buvo ir vienas AJC centro specialistas. 

Švietimo pagalbos tarnyba siūlė dalyvauti įvairaus pobūdžio mokymuose, seminaruose, kuriuose 

esant galimybei ir poreikiui VVJC darbuotojai dalyvavo. AJC buvo vedamos Vilkaviškio 

Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos 7–8 klasės mokinių interaktyvios klasės valandėlės su AJC 

veiklos pristatymu. Stovyklos „Svaja“ metu Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato Vilkaviškio rajono policijos komisariato atstovė supažindino jaunuolius su policijos 

darbuotojo specifika, karjeros galimybėmis. 

_________________ 

 


