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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 
 

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro (toliau – VVJC) bendruomenė nuosekliai įgyvendino 

strateginio 2021-2023 metų plano ir 2021 metų veiklos plano, tikslus ir uždavinius. Strateginis 

tikslas – kurti iniciatyvią visuomenę, užtikrinant ugdymo programų įvairovę ir diegti pažangų, 

kokybišką valdymą, mažinant administracinę naštą. 2021 metų veiklos tikslas - 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.  

  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 mėn. mokytojai išėjus nėštumo ir gimdymo, o vėliau vaiko priežiūros atostogų). Taip 

pat įgyvendinta 11 neformaliojo vaikų švietimo programų tikslinėms lėšoms gauti, organizuota kita 

veikla. Veiklos programų įgyvendinimas vyko pagal veiklos programoje numatytas priemones. 

Esant sunkinančioms pandemijos sąlygoms, vykstant remonto darbams, mažėjant gimstamumui ir 

dviem mokytojoms esant vaiko priežiūros atostogose pastebimas mokinių būreliuose, studijose ir 

programose sumažėjimas. Būrelius, studijas, programas lankė vidutiniškai 611 mokinių, o tai yra 

65 mokiniais mažiau nei 2020 metaus (676) mokiniai (mokinių skaičius pateikiamas visuose 

būreliuose, studijose ir programose gruodžio 29-osios duomenimis). Unikalių (be pasikartojimų 

keliuose būreliuose, studijose ar programose) mokinių skaičiaus vidurkis yra 493 mokiniai,  o tai 

41 mokiniu mažiau nei 2020 metais (534). VVJC būreliai, studijos ir programos suorganizavo ar 

dalyvavo  renginiuose, kurių metu mokiniai 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 22 renginiai, kurių metu mokiniai 

buvo ne tik stebėtojai, bet ir aktyvūs dalyviai, savanoriai bei organizatoriai, vyko 10 mokinių darbų 

parodų, 38 kartus vyko į pažintines išvykas. VVJC būreliai, studijos ir programos 33 kartus 

atstovavo VVJC kitose įstaigose organizuojamuose renginiuose, festivaliuose, konkursuose, 

sueigose, išvykose.  



Jaunieji gamtos tyrinėtojai (mokytoja Aira Lažauninkienė) konkurse „Lietuvos gamtininkas 2021“ 

užėmė 1–2 klasių grupėje: II vietą (komanda Vilis Šneideris, Tajus Žibūda) ir 3–4 klasių grupėje II 

vietą (komanda Viltė Zmitrevičiūtė, Matas Zdancevičius).  

 Fitodizaino studijos ir Floristikos būrelio (mokytoja Aušra Dragan) Kauno miškų ir aplinkos 

inžinerijos kolegijoje vykusioje 5-8 klasių ir 9-12 klasių gimnazijų moksleivių bei profesinių 

mokyklų moksleivių respublikinėje parodoje – konkurse „Žiemos puokštė-KMAIK 2021" A 

grupėje - kalėdinis atvirukas tema ,,Laimingų Šv. Kalėdų!" Kornelijai Pasalauskaitei skirta trečioji 

vieta; B grupėje - kalėdinė girlianda tema „Atėjo šventė į namus" Emilija Pasalauskaitė tapo I-

osios vietos nugalėtoja. 

Vizualiųjų menų būrelio (mokytojas Andrius Birštonas) mokinės Deimantės Šuliauskaitės darbai 

tarptautiniame fotografijos konkurse „Jaunas žmogus XXI amžiuje 2021“, 17-19 metų grupėje 

pelnė trečiąją vietą.. 

Tarptautinėje anglų kalbos KINGS olimpiadoje „Anglų kalbos artelės" (mokytoja Irada Miltinienė) 

pirmo lygio diplomą, surinkusi 100 taškų iš 100 galimų, gavo Mėta Vaškelytė. 

2021 m. vasario 13 d. Prof. A. Žmuidzinavičiaus piešimo olimpiados 3 vietos nugalėtojomis tapo 

VVJC Dailės studijos (mokytoja Stasė Zelinauskaitė) ugdytinės: Barbora Ramanauskaitė, Kamilė 

Ožalaitė,. Liucija Bendoraitytė gavo  papildomą prizą. Barbora Ramanauskaitė Respublikiniame 

piešinių konkurse „Didysis Šekspyras“ Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazijoje užėmė II-ąją vietą. 

Respublikiniame 5–12 klasių mokinių tapybos darbų konkurse „Rudens natiurmortas 2021“ užėmė 

III-ąsias vietas: Lėja Nešukaitytė (5 – 6 klasių mokinių grupėje) ir Gustina Maksvytytė (11 – 12 

klasių mokinių grupėje). 

Klaipėdoje vyko nuotolinis respublikinis vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių konkursinis festivalis 

„Pamario susuktinis“. I laipsnio diplomu įvertino „Vyželės“ merginų šokį,  jaunių ir jaunimo 

grupės  įvertintos II laipsnio diplomais. NVŠ programos „Liaudies šokių raiškos studija „Vyželė“ 

(mokytoja Sonata Jankienė) šokėjai 2021 m vasario 20 – kovo 20 d. vykusiame Tarptautinis 

virtualus jaunųjų muzikantų ir šokėjų festivalis – konkurse „Idėjų mugė“, kurį organizavo Rokiškio 

R. Lymano muzikos mokykla. Merginų grupę užėmė II vietą, o B grupė – III vietą. Tarptautiniame 

šokio festivalyje - konkurse „Скрыжаваннi“, kuris vyko Minske (nuotoliniu būdu) Jaunimo šokių 

grupės merginų šokis „Kraičio drobelės“ tarptautinės žiuri buvo įvertintas laureato diplomu. 

Šiuolaikinio šokio studija“ (mokytoja Eglė Kaminskienė) šokėjos šokių konkurse „Lithuanian 

Autumn Cup 2021" Anykščiuose šokėjos pasirodė net penkiose kategorijose bei pirmą kartą save 

išbandė Improvisation SOLO kategorijoje. Tarp stipriausių Lietuvos bei užsienio šalių kolektyvų 

šokėjos užėmė prizines vietas: Show dance SMALL TEAM – III vieta, Show of Steet Dance 

Teams – III vieta, The Best Teams – II vieta, Show dance BIG TEAM atiteko IV-oji vieta. 

Konkurse „STREET ART CHAMPIONSHIP autumn edition 2021" Kaune pristatė naujo sezono 

šokius, kuriuos komisija įvertino ir FREE DANCE formation juniors kategorijoje laimėjo IV ir VII 

vietas, FREE DANCE formation adults - IV vietą ir daugiausiai emocijų sukėlė iškovota FREE 

DANCE small group juniors I-oji vieta. 

Vokalinės studijos „Akimirka“ (mokytoja Edita Linkevičienė) trio Asmera, Viltė ir Rugilė birželio 

5 d. dalyvavo XII-ajame respublikiniame jaunųjų talentų konkurse „Skambėk, Dzūkija!“ 2021 

Varėnoje ir ansamblių amžiaus grupėje užėmė III-ąją vietą. Solistės Emilija Mekšraitytė ir Rugilė 

Janulaitytė 14-16 metų amžiaus kategorijoje užėmė  Emilija - I-ąją vietą, o Rugilė - III-ąją vietą. 

Vokalinės studijos „Akimirka"  solistė Emilija Mekšraitytė „Kaunas TALENT 2021“ finalininkė. 

Vokalistės, trio „BEI“ (Barbora Kinderytė, Emilija Klimašauskaitė, Ieva Andriulionytė) I-ajame 

pasaulio vokalistų konkurse 2021 „Žvaigždžių sonata" Druskininkuose nacionaliniame ture užėmė 

III-ąją vietą. 

Didinant mokinių užimtumą liepos ir rugpjūčio mėnesiais vyko  NVŠ programų veikla (liepą 

6 programos, rugpjūtį  - 4). Taip pat organizuotos stovyklos ir projektai. Surengta vasaros 

užimtumo stovykla „VILA 2 (Vilkaviškio Istorijos Laikrodį Atsukus)“ (dvi pamainos), vaikų 

vasaros stovykla  „Svaja 2021“, šiuolaikinio šokio studijos „Šokių stovykla 2021“ Bertašiūnų 



vienkiemyje, vaikų socializacijos, kartu su asociacija Vilkaviškio „Gražinos“ skautų draugove 

surengta vasaros poilsio programa „Kas pasakė budėk“ Ėglupiuose ir jaunimo iniciatyvų projektas 

„Pakeliui“. Atviro jaunimo centro lankytojai dalyvavo projekte „REBUILD“. Projektas 

įgyvendinamas per asociaciją “Aktyvus jaunimas”, kuri yra projekto “REBUILDing society 

through youth engagement – REBUILD” (“Visuomenės atstatymas per jaunimo įsitraukimą”), kurį 

finansuoja Europos švietimo ir kultūros vykdomoji agentūra (EACEA), partnerė pagal Erasmus+ 

Key Action 3 programą. Projektas vyks ir 2022 metais. 2021 m. Bendrovės MAXIMA LT 

bendruomenių projektų konkursui „Mes – bendruomenė 2021“ rengtas projektas „MINTI‘s“ buvo 

finansuotas, jo metu įsigyti dviračiai bei jų priedai. Dalyvavo 25 14-29 m. Vilkaviškio r. 

gyvenantys jaunuoliai.  38 Vilkaviškio r. gyvenantys jaunuoliai dalyvavo Vilkaviškio rajono 

savivaldybės finansuotame vaikų vasaros stovyklos projekte „Svajonių komanda“. Inovacijų 

jaunimo politikos srityje projektas „Sparnai“, finansuotas Jaunimo reikalų departamento prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Dalyvavo 146 (iš jų 74 mažiau galimybių turintys) 14-29 

m. jaunuoliai.  

Visus metus buvo platinama informacija apie galimybę savanoriauti Vilkaviškio vaikų ir 

jaunimo centre, organizuota momentinė savanorystės renginių ir akcijų metu, taip lavinant 

bendruomeniškumo jausmą ir atsakomybių prisiėmimą bei dalijimąsi. Vykdoma savanoriška veikla 

pagal jaunimo savanoriškos tarnybos sutartį – 6 mėnesius veiklą vykdė 1 savanoris. Įgyvendinant 

vaikų užimtumo programą „VILA“ pagal savanoriško socialinio darbo programą veiklą vykdė 6 

jaunuoliai; bei 4 jaunuoliai programoje dalyvavo 2021-10-15 – 12-15 laikotarpiu.    

2021 m. AJC ( Atviro jaunimo centro) veikla buvo orientuota į įvairaus amžiaus ir socialinės 

padėties jaunuolių amžių, poreikius ir galimybes. Buvo skatinamas pozityvus jaunų žmonių 

savivertės jausmas, naujų įgūdžių įgijimas, bendradarbiavimas. Daug dėmesio skirta mažiau 

galimybių turintiems jauniems žmonėms, taip pat stokojantiems motyvacijos, ieškantiems savojo 

kelio. Centro specialistai rengė klasių valandėles įvairių Vilkaviškio miesto bei rajono mokyklų 

mokiniams, kurių metu pristatyta AJC veiklų pasiūla, galimybės, diskutuota aktualiomis temomis. 

AJC organizuotos šios veiklos: stalo ir video žaidimų popietės (mažiausiai 2 kartus per mėnesį), 

kulinariniai užsiėmimai (bent 1 kartą per mėnesį), filmų vakarai, kūrybiniai užsiėmimai, dviračių 

žygiai. Vyko žaidimai viduje ir lauke – stalo futbolas, pulas, virtualūs ir gyvi stalo žaidimų 

vakarai, pabėgimo kambarys, krepšinis, lauko tenisas, tinklinis, kt. 

Centro specialistai, įvairių sričių specialistai bei savanoriai jaunimui vedė edukacijas apie 

savimasažą, kūdikių masažą, eterinius aliejus, veido priežiūrą, rankų priežiūrą, vyko interaktyvūs 

žaidimai bei diskusijos, virtualios ekskursijos, kt. Karantino metu surengti nuotoliniai susitikimai 

su savanore Aušra Gedrimaite, menininke Ieva Voroneckyte, jaunimo užimtumo tarnybos 

specialiste Jūrate Druniene, policijos pareigūne Rūta Kairiene, Vilniaus atviro jaunimo centro 

jaunimo darbuotoja Brigita Baškevičiūte, psichologe Daiva Lenčiauskiene.  

Vyko pilietiškumą skatinantys renginiai (protmūšiai, valstybinių švenčių minėjimai), socialinės 

akcijos „Būk mano draugas“, „Kraujo donorystė “, „Kapinių tvarkymas“, „Žemė – mūsų namai“, 

„Darom“.  Lapkričio-gruodžio mėnesiais suplanuota gyva edukacija apie eterinius aliejus su Inga 

Ciesiūne, tarptautinės jaunimo dienos proga koncertas, diskoteka, Advento vainikų gamyba su 

Egle Jočiene, socialinės akcijos „Reikia draugą turėti“ draugo dienai paminėti bei „Kalėdinis 

sveikinimas“ Kalėdų nuotaikai Vilkaviškio miesto gyventojams pakelti. Jaunuoliai drauge su  

menininku Ramūnu Vaicekausku sukūrė piešinį ant sienos, esančios Vilkaviškio vaikų ir jaunimo 

centro prieigose. Nuo rugsėjo mėnesio dirba padalinys Karkliniuose, nuo lapkričio 3 d. – 

Pilviškiuose. 

Buvo organizuojamas mobilus darbas su jaunimu. 2021 metais buvo 203 darbo dienos. Bendras 

jaunų žmonių su kuriais palaikomas kontaktas apsilankymų skaičius – 419, unikalių jaunų žmonių 

su kuriais palaikomas kontaktas skaičius – 25 iš jų 5 vaikinai ir 20 merginų. Darbas 

organizuojamas 5 vietovėse. Su 10 jaunų žmonių buvo vykdomos veiklos nukreiptos į individualų 

darbą. Mobiliojo darbo su jaunimu komanda 118 kartų vyko dirbti su jaunimu. Karantino metu 



vyko susitikimai ir darbas ZOOM platformoje. Suorganizuota 19  veiklų skatinančių jauną žmogų 

įsitraukti į visuomeninę veiklą. Taip pat vyko iššūkių vakarai, Kahoot‘o protmūšiai, psichologiniai 

savęs pažinimo testai, šventiniai gimtadienių vakarai, virtualus susitikimas su ispanu, veikla 

„Sėjame ir auginame“, rašė Dėkingumo dienoraštį, vyko kūrybiniai vakarai, filmų peržiūros, 

diskusijos, piknikai, pasivaikščiojimai po apylinkes, krepšinio, stalo teniso varžybos, stalo žaidimų 

vakarai, veikė knygų klubas, sudarinėjo tikslų žemėlapį ir t.t. 

2021 m. Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre dirbo 21 neformaliojo švietimo mokytojas (iš 

jų 2 vaiko priežiūros atostogose), direktorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (dirba ir 

neformaliojo švietimo mokytoja), 4 specialistai darbui su jaunimu (2 atvirame jaunimo centre, po 

vieną AJC padaliniuose Karkliniuose ir Pilviškiuose), 2 jaunimo darbuotojai mobiliam darbui  ir 

metodininkė. Pedagoginiai darbuotojai (neformaliojo švietimo mokytojai, direktorė, pavaduotoja 

ugdymui, specialistai darbui su jaunimu) ir metodininkė pagal 2021 m. gruodžio mėnesio 

duomenis kvalifikacijos renginius lankė 187 kartus (renginius), iš viso: 1656 valandas, dauguma 

darbuotojų pandeminėmis sąlygomis dalyvauja nuotoliniu būdu vykstančiuose kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose įvairiose platformose. Vienam darbuotojui (skaičiuojami šiuo metu dirbantys 

pedagoginiai darbuotojai ir metodininkė) tenka vidutiniškai 3 kartai arba 7,769 dienos. 

Kvalifikacijos kėlimo renginiai lankyti įvairiomis temomis, tobulinamos bendrosios ir profesinės 

kompetencijos.  

VVJC darbuotojai vykdo gerosios patirties sklaidą, rengia pranešimus ir mokymo 

programas: buvo parengta ir įgyvendinta ilgalaikė 40 val. programa „Modernus ugdytojas 

besikeičiančioje aplinkoje“ (programą parengė ir įgyvendina direktorė Elena Savickienė ir 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Eglė Budrytė-Vilbikė), mokytoja Audronė Gurinskienė 2021-

06-15 Gižuose vykusios konferencijos „Mano gimtinės lobiai“ metu skaitė pranešimą „Pavasario 

mozaika“, mokytoja Aira Lažauninkienė skaitė pranešimą „Gamtos mokslų neformalaus ugdymo 

organizavimo ypatumai“ Vilkaviškio rajono gamtos mokslų mokytojams 2021-05-20; Vaida 

Plaušinienė Vilkaviškio rajono menų mokytojų metodinio būrelio nariams skaitė pranešimą 

„Moku. Sugebu. Dalinuosi“ 2021-05-20.  

2021 metais buvo atlikti  tyrimai: dėl materialinės bazės vertinimo ir tobulinimo poreikio 

(VVJC bendruomenės tarpe) (atliko materialinės bazės modernizavimo darbo grupė, balandžio 

mėn), „Mokytojų kvalifikacijos kėlimas ir kompetencijų tobulinimas“ (atliko direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui E. Budrytė-Vilbikė, lapkričio mėn.), dėl mokinių įvertinimo ir skatinimo 

poreikio ir sistemos. (atliko mokinių įvertinimo ir skatinimo darbo grupė, kovo mėn), „Laisvalaikio 

užimtumo, būrelių ir studijų užsiėmimų, renginių poreikių tyrimas“  (atliko metodininkė S. 

Juškevičienė, gegužės mėn.), jaunimo poreikių atviro jaunimo centro veikloms tyrimas „Kokios 

veiklos nori Vilkaviškio AJC“ (atliko AJC specialistai darbu su jaunimu, gegužės mėn.), jaunimo 

poreikių tyrimas organizuojant mobilų darbą (atliko jaunimo darbuotoja Ernesta Janušauskė, 

rugsėjo mėn.), Psichosocialinių rizikos veiksnių ir mobingo vertinimas Vilkaviškio vaikų ir 

jaunimo centre  (atliko jaunimo darbuotoja Ernesta Janušauskė, rugpjūčio mėn.). Gauti tyrimų 

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

veiklos planą ir kitus strateginius dokumentus. 

2021 m. vyko pastato atnaujinimo darbai vykdomi įgyvendinant projektą „Mokslo paskirties 

pastato Vytauto g. 26, Vilkaviškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas“ bei projektas 

„Teritorijos tarp Vilkaviškio kultūros centro, Vilkaviškio autobusų stoties, Vilkaviškio vaikų ir 

jaunimo centro sutvarkymas Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-41-0006“. 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 
Metų užduotys (toliau – Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai Pasiekti rezultatai ir jų 



užduotys) (kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

rodikliai 

1.1. Organizuoti 

įstaigos darbą, 

užtikrinant 

kokybišką 

visuomenės ugdymo 

(si) paslaugų 

teikimą. 

Kokybiškas 

neformaliojo 

švietimo ir ugdymo  

paslaugų įstaigoje 

užtikrinimas 

dirbant pagal 

neformaliojo 

švietimo 

programas. 

Kokybinis rodiklis –

ugdymo organizavimo, 

koordinavimo ir 

kontroliavimo kokybė 

(pagrįstų skundų – 0).  

Kiekybinis rodiklis- veikla 

organizuojama 22 

programose/studijose/būrel

iuose. 

Skundų nebuvo. 

Veikla organizuota 

11 būrelių ir studijų 

bei 11 neformaliojo 

vaikų švietimo 

programų (iš viso 

22). 

8.2. Organizuoti 

Atviro jaunimo 

centro veiklą. 

Kokybiškų ir 

įvairių paslaugų 

AJC teikimo 

užtikrinimas 

Kiekybiniai rodikliai – 

dirba 2 darbuotojai darbui 

su jaunimu; 

Atvirą jaunimo centrą per 

mėnesį aplanko ne mažiau 

95 lankytojai (unikalūs). 

Atvirame jaunimo 

centre ir jo 

padaliniuose dirbo 4 

specialistai darbui su 

jaunimu (3 etatai).  

Atvirą jaunimo 

centrą ir jo 

padalinius per I-IV 

ketvirčius aplankė 

4329 lankytojai, 

unikalių lankytojų 

skaičius per I-IV 

ketvirčius – 711. 

Nuolat lankančių 

skaičius 144. 

8.3. Organizuoti 

Mobilų darbą su 

jaunimu. 

Kokybiškų ir 

įvairių paslaugų 

teikimo 5 

seniūnijose 

užtikrinimas 

Kiekybiniai rodikliai – 

dirba 2 jaunimo 

darbuotojai. 

Mobilus darbas su 

jaunimus vyksta 5 

seniūnijose. 

Dirbo 2 jaunimo 

darbuotojai. Mobilus 

darbas vyko 

Pajevonio, Virbalio, 

Bartininkų, Gižų, 

Vištyčio seniūnijose. 

Nuo lapkričio 22 d. 

darbas nevyko, nes 

nebuvo darbuotojų, 

šiandien dienai 

darbuotojai yra. 

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.-  

 

 

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Vykdyti  projektus, renginius ir stovyklas. Buvo 

suorganizuota: vasaros užimtumo stovykla „VILA 

(Vilkaviškio Istorijos Laikrodį Atsukus)“ (dvi 

pamainos), vaikų vasaros poilsio programos 

Didesnis mokinių ir jaunimo 

užimtumas, įstaigos žinomumas, 

paslaugų įvairovė. 



„Svaja“, „Svajonių komanda“, projektas 

„MINTI‘s“,  Regioninis dailės konkursas 

„Nutapysiu natiurmortą“, Rajoninis Tarptautinės 

jaunimo dienos paminėjimas, Vilkaviškio rajono 

vaikų ir mokinių, liaudies kūrybos atlikėjų popietė 

„Vaikų kiemas“ (nuotoliniu būdu). 

3.2. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2019-09-30 įsak. Nr. B-ĮV-1066 „Dėl 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos 

vaiko gerovės komisijos sudarymo“ paskirta 

komisijos nare. 

Nuolat dalyvauju komisijos darbe.  

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre, o 

ypač skyriuje Atvirame jaunimo centre, 

nusimatome prevencines priemones, 

užimtumo didinimą, veiklų pasiūlos 

plėtrą atsižvelgiant į situaciją. 

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų rodikliai 

4.1.-    
 

III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 
 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 
(pildoma, aptariant ataskaitą) 

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas 

langelis: 

1 – nepatenkinamai; 

2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 

4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas  1□      2□       3□       4□ 

5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3□       4□ 

5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2□       3□       4□ 

5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 

siekiant rezultatų 

1□      2□       3□       4□ 

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4□ 

 

IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas 

atitinkamas langelis 

6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 
6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus 

vertinimo rodiklius 
Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 



7.1. Bendravimo kompetencija. Mobingo prevencija. 

7.2. Dalykinė kompetencija strateginio planavimo srityje. 

 

V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

8. Kitų metų užduotys 
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

   

   

   

 

9. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

9.1. Pandemija. 

9.2. Pasikeitęs teisinis reglamentavimas. 

9.3. Žmogiškieji ištekliai. 

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  
____________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________  

 

____________________                          __________                    _________________         

__________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                                     (vardas ir pavardė)                      (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo /  

darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________               _________               ________________         __________ 
(valstybinės švietimo įstaigos savininko          (parašas)                        (vardas ir pavardė)                       (data) 

teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 

(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens pareigos; 

savivaldybės švietimo įstaigos atveju – meras) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

Susipažinau. 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 


