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2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2023-01-17 Nr. ________  

(data) 

Vilkaviškis 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

1. Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras (toliau – VVJC) – neformaliojo švietimo įstaiga.  

Ugdymo proceso organizavimas: 

 2021-10-01 2022-10-01 

Būrelių, studijų, NVŠ programų grupių skaičius 43 37 

Mokinių (unikalių skaičius) 509 508 

Mokinių (iš viso) skaičius 648 626 

VVJC turi skyrių – Atvirą jaunimo centrą (toliau – AJC). AJC veikia Vilkaviškyje bei turi 

padalinius Pilviškiuose ir Karkliniuose. 

2022 metai AJC Vilkaviškyje AJC padalinys 

Pilviškiuose 

AJC padalinys 

Karkliniuose 

Lankytojų skaičius  5752 1035 70 

Unikalių lankytojų skaičius 720 46 13 

Nuolat lankančių skaičius 129 46 13 

Mobilus darbas su jaunimu organizuojamas 5 seniūnijose:  

Seniūnija Unikalūs lankytojai 2022 Iš viso lankytojų 2022 

Bartninkų 11 149 

Gižų 10 141 

Pajevonio 17 84 

Virbalio 41 306 

Vištyčio 12 84 

VVJC 2022 m. pareigybių sąrašas 

Eil. nr. Pareigybė Etatų ir darbuotojų 

skaičius 2022-01-01 

Etatų ir darbuotojų 

skaičius 2022-12-31 

1. Direktorius  1/1 1/1 

2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1/1 1/1 

3. Mokytojas  11,25/20 11,25/18 

4. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1/1 1/1 

5. Vyr. finansininkas 1/1 1/1 
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6. Metodininkas  1/1 1/1 

7. Specialistas darbui su jaunimu 3/4 3/2 

8. Jaunimo darbuotojai 2/2 2/2 

9. Sekretorė 1/1 1/1 

10. Energetikas 0,25/1 0,25/1 

11. Kompiuterininkas 0,5/1 0,5/1 

12. Pastatų ir statinių einamojo rem.darb. 1,75/2 1,75/2 

13. Valytojas 2/2 2/2 

14. Kiemsargis 0,5/1 0,5/1 

15. Budėtojas 1,5/2 1,5/2 

 Iš viso 28,25 28,75 

2. VVJC 2022 m. savivaldybės funkcijų lėšų panaudojimas: 

Eil.nr. Išlaidos Planuota Gauta ir 

panaudota 

(eurais) 

2021 m. gauta 

(eurais 

2022 m. 

palyginus su 

2021 m. 

(eurais) 

1. Darbo užmokestis 461 600 411 364 367 200 44 164 

2. Socialinis draudimas  6 800 5 898 5 300 598 

3. Komunalinės 

paslaugos 

15 000 15 214 14 667 547 

4. Ryšiai  400 235 300 -65 

5. Informacinių 

technologijų 

paslaugos 

1 300 1 000 1 100 -100 

6. Materialiojo turto 

paprastojo remonto 

paslaugos 

800 756 756 0 

7. Kitų prekių ir 

paslaugų įsigijimas 

1 300 1 277 1 277 0 

8. Darbdavių socialinė 

parama pinigais 

800 700 600 100 

9. Mokinių pavėžėjimas  700 447 200 247 

2022-11-23 Vilkaviškio rajono savivaldybės apskaitos skyrius raštu Nr.AV- 93 informavo apie 

pastato vertės padidinimą: Europos Sąjungos lėšos 377 160,18 eur., valstybės biudžeto lėšos 

51 296,07 eur, savivaldybės biudžeto lėšos 329 401,59 eur. 

VVJC 2022 m. Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas: 

Eil.nr. Išlaidos Planuota Gauta ir 

panaudota 

(eurais) 

2021 m. gauta 

(eurais) 

2022 m. 

palyginus su 

2021 m. 

(eurais) 

1. Ryšių paslaugos 500 517 503 14 

2. Transporto paslaugos 1 600 1594 2300 -706 

3. Kvalifikacijos kėlimo 

paslaugos 

700 623 800 -177 

4. Informacinės 

technologijos 

1 100 1011 1300 -289 

5. Kitų prekių ir 

paslaugų įsigijimas 

11 100 11587 9281 2306 
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3. VVJC veiklos (strateginio plano, metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir 

svariausi rezultatai bei rodikliai) rezultatai; 

Strateginis VVJC tikslas: kurti iniciatyvią visuomenę, užtikrinant ugdymo programų įvairovę 

ir diegti pažangų, kokybišką valdymą, mažinant administracinę naštą. Strateginį  tikslą 

įgyvendinanti programa - Žinių visuomenės plėtros programa. 

Įgyvendinant 2022 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: 

a) Sudaryti veiklos planą bei veiklos programas, atitinkančias asmens poreikius bei 

ugdymosi galimybes. 

Buvo parengtos ir įgyvendintos 11 būrelių ir studijų veiklos programos. Taip pat įgyvendinta 

11 neformaliojo vaikų švietimo programų tikslinėms lėšoms gauti, organizuota kita veikla.  

Suorganizuoti 32 renginiai, 12 iš jų buvo skirti Sūduvos metams paminėti, kurių metu mokiniai 

buvo ne tik stebėtojai, bet ir aktyvūs dalyviai, savanoriai bei organizatoriai, vyko 21 mokinių darbų 

paroda, 33 kartus vyko į pažintines išvykas. VVJC būreliai, studijos ir programos iki gruodžio 31 

d. 53 kartus atstovavo VVJC kitų įstaigų organizuojamuose renginiuose, festivaliuose, 

konkursuose, sueigose, išvykose. Surengta vasaros užimtumo stovykla „VILA 3 (Vilkaviškio 

istorijos laikrodį atsukus)“, vaikų vasaros stovykla „Draugystė“, tęstinė vaikų vasaros stovykla  

„Svaja 2022“, vaikų socializacijos projektas „Svajonių komanda“, kartu su asociacija Vilkaviškio 

„Gražinos“ skautų draugove surengta: vasaros poilsio programa „Kas pasakė budėk“ Vištytyje, 

projektas „Su skautais“ ir jaunimo iniciatyvų projektas „Pakeliui“. 

b) Skatinti lankytojų iniciatyvumą, saviraišką, savanorystę. 

AJC 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. 

Projekto tikslas – įgalinti jaunimo organizacijas / neformalias jaunų žmonių grupes ir 

nepakankamai atstovaujamus jaunus žmones bei stiprinti jų demokratinį dalyvavimą, dialogą, 

pilietinį įsitraukimą ir tinklų kūrimą vietos ir ES lygiu, siekiant remti įtraukios ir ekologiškesnės 

visuomenės atstatymą tam, kad geriau prisitaikytume ir reaguotume į Covid-19 ekstremalių 

situacijų iššūkius. Projektas vyks ir 2023 metais. Vyko projektas „AUKIME“, finansuojamas 

Jaunimo reikalų Agentūros prie SADM, tikslas –  Atviro darbo su jaunimu metu sudaryti sąlygas 

mažiau galimybių turintiems, saviraiškos erdvės nerandantiems jaunuoliams užsiimti jiems įdomia 

prasminga veikla ir saugiai leisti laisvalaikį, tobulinant jaunuolių asmeninius socialinius įgūdžius, 

kurie palengvins integraciją į gyvenamąją aplinką. Įtraukta 150 jaunuolių iš Vilkaviškio rajono. 

Įgyvendintas projektas bendradarbiaujant su Visuomenės ir verslo plėtros Institutu „Be abejo 

(turbūt) tiesa“, kurio tikslas – įgyvendinant švietėjiškas, edukacines bei informacinių kampanijų 

veiklas, didinti Marijampolės, Vilkaviškio rajono, Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Utenos 

rajono ir Molėtų rajono savivaldybėse gyvenančių asmenų sąmoningumą bei kompetencijas lygių 

galimybių ir nediskriminavimo srityse ir prisidėti kuriant lygių galimybių ir nediskriminavimo 

politiką šiose savivaldybėse pagal diskriminacijos grupes dėl amžiaus, lyčių lygybės, rasės, etninės 

priklausomybės ar tautybės. Tarptautinis Erasmus+ projektas „Be Healthy Together“ pateiktas 

2022 spalio 4 d. Šalys partnerės – Suomija ir Italija, kurio tikslas – stiprinti jaunimo emocinę ir 

fizinę sveikatą, kurti tarpkultūrinį dialogą. 

Visus metus buvo platinama informacija apie galimybę savanoriauti. VVJC akredituota 

priimanti organizacija. Vykdoma savanoriška veikla pagal jaunimo savanoriškos tarnybos sutartį – 

2 savanoriai 6 mėnesius atliko savanorišką tarnybą ir ją baigė, 3 savanorės dar tęsia tarnybą iki 

2023 m. kovo mėn. Įgyvendinant vaikų užimtumo programą „VILA“ pagal savanoriško socialinio 

darbo programą veiklą vykdė 13 jaunuolių, 2 jaunuoliai programoje dalyvavo 2022 m. balandžio 



4 

 

mėnesį.     

c) Organizuoti Atviro jaunimo centro ir jo padalinių veiklą.  

Daug dėmesio skirta mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms, taip pat stokojantiems 

motyvacijos, ieškantiems savojo kelio ir savirealizacijos galimybių. AJC specialistai rengė klasių 

valandėles įvairių Vilkaviškio miesto bei rajono mokyklų mokiniams, kurių metu pristatyta AJC 

veiklų pasiūla, galimybės, diskutuota aktualiomis temomis, vyko renginiai, skirti Sūduvos metams 

ir Jaunimo metams paminėti, minėtos gimto krašto ir valstybinės šventės. AJC organizuotos šios 

veiklos: stalo ir video žaidimų popietės (bent 2 kartus per mėnesį), kulinariniai užsiėmimai (bent 1 

kartą per mėnesį), filmų vakarai, kūrybiniai užsiėmimai, dviračių ir pėsčiųjų žygiai. Vyko žaidimai 

viduje ir lauke – stalo futbolas, pulas, virtualūs ir gyvi stalo žaidimų vakarai, krepšinis, lauko 

tenisas, tinklinis, futbolas, petankė, orientaciniai žaidimai ir kt. 

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

verslumą, kūdikių masažą, socialinius santykius, veido priežiūrą, rankų priežiūrą, vyko 

interaktyvūs žaidimai bei diskusijos, edukacijos išvykų metu („Virbalio vartuose“, Jono 

Basanavičiaus gimtinėje, Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejuje, Molėtų 

astronomijos observatorijoje, Anykščių menų inkubatoriuje-menų studijoje, Baltiškojoje senovės 

lietuvių dangaus šviesulių stebykloje), informaciniai susitikimai su jaunimo užimtumo tarnybos 

specialistais, „Vilkaviškio vandenys“ atstovais, kt. Vyko pilietiškumą skatinantys renginiai 

(protmūšiai, valstybinių švenčių minėjimai, jaunimo iniciatyvų įgyvendinimas), socialinės akcijos 

„Būk mano draugas“, „Kraujo donorystė “, „Darom“.  

d) Organizuoti mobilų darbą su jaunimu. 

Pagrindinis komandos tikslas – palaikyti ryšį su 14–29 m. jaunuoliais, reguliariai lankantis jų 

seniūnijose. Bendras jaunų žmonių, su kuriais palaikomas kontaktas, apsilankymų skaičius – 764, 

unikalių jaunų žmonių, su kuriais palaikomas kontaktas, skaičius – 91. Mobiliojo darbo su jaunimu 

komanda 245 kartus vyko dirbti su jaunimu jų gyvenamosiose vietovėse. 

Suplanuotos veiklos vyko tiek viduje, tiek lauke. Surengti stalo žaidimų turnyrai, vyko 

kulinarijos popietės, renginiai Sūduvos ir Jaunimo metams paminėti. Skatinta aktyviai leisti 

laisvalaikį juos įtraukiant į sporto užsiėmimus: krepšinį, futbolą, tenisą, petankės turnyrus ir 

tinklinį. Suorganizuotos iškylos gamtoje, žvejyba, pėsčiųjų ir dviračių žygiai. Vesti dailės 

užsiėmimai, kuriuose jaunuoliai piešdami ant drobės ugdė savo meninę saviraišką. Jaunimas turėjo 

galimybę išbandyti virtualios realybės akinius, paskraidinti aplink savo seniūniją droną, 

fotografuoti ir filmuoti su „GoPro“ kamera, žaisti vaizdo žaidimus „Xbox“ ir „Nintendo“ žaidimų 

konsolėmis. Siekiant sustiprinti jaunuolių ryšį su gamta, sodinti medžiai, bendradarbiauta su 

eiguliais. 

Dėmesys skirtas kompetencijos kėlimui bei žinių gilinimui. Sudalyvauta profesiniuose 

mokymuose „Lyčių dialogas darbe su jaunimu“ ir ,,Darbas su jaunimu post Covid kontekste“, taip 

pat Visuomenės ir verslo plėtros instituto rengtuose mokymuose „Be abejo (turbūt) tiesa“. Kartu su 

AJC darbuotojais vyko komandos supervizija, kurią vedė VDU Minded.lt lektorius Osvaldas 

Stripeikis. Lapkričio 28 d.– gruodžio 9 d. MDJ darbuotojas vyko į  tarptautinius mokymus „Youth 

essenthials“ Slovėnijoje. 

Siekdama praplėsti jaunų žmonių akiratį, MDJ komanda suorganizavo edukacines išvykas už 

Vilkaviškio rajono ribų: kartu su 44 rajono jaunuoliais vykta į Vilniuje vykstančią populiariosios 

kultūros parodą „ComicCon Baltics 2022“; parodos metu jaunimas galėjo susipažinti su 

naujausiomis kino ir vaizdo žaidimų industrijos naujienomis, padiskutuoti su kino kūrėjais ir 

aktoriais. Vykta į ekskursiją į Vilniaus Lukiškių kalėjimą (dalyvavo Bartninkų sen. jaunimas). 

Vilkaviškio rajono jaunuoliai, lydimi jaunimo darbuotojo, atstovavo savo rajonui Jaunimo Vasaros 

Akademijoje Palangoje. 

2022 metai minėti kaip ,,Sūduvos metai“, todėl siekta, kad jaunuoliai geriau pažintų savąjį 

kraštą bei jo istoriją. Paskelbtas ,,Geocaching lobių medžioklės“ konkursas, kurio metu jaunimas 

skatintas lankytis Sūduvos krašto lankytinuose objektuose. AJC, bendradarbiaujant su 
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Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyriumi, suorganizuota kulinarijos popietė 

,,Didžkukuldienis“, skirta Sūduvos metams paminėti. Surengtas jaunimo sąskrydis su nakvyne 

Gražiškiuose, kurio metu žaisti lauko žaidimai, vyko vakaronė prie laužo, pėsčiųjų žygis bei 

edukacijos, kurias vedė VŠĮ „Galiu daugiau“ lektorės.  

e) Kelti darbuotojų kvalifikaciją ir tobulinti jų kompetencijas.  

2022 m. VVJC dirbo 19 neformaliojo švietimo mokytojų. Pedagoginiai ir jaunimo 

darbuotojai kvalifikacijos renginius lankė 131 kartą (renginį), iš viso: 1273 valandas, dauguma 

darbuotojų kvalifikacijos kėlimo renginiuose dalyvauja nuotoliniu būdu vykstančiose įvairiose 

platformose bei kontaktiniu būdu organizuotose veiklose. 

             VVJC darbuotojai vykdo gerosios patirties sklaidą, rengia pranešimus, metodines dienas, 

edukacines išvykas: 2022-04-07 surengta darbuotojų pažintinė išvyka į Kauną, siekiant susipažinti 

su Kauno Kipro Petrausko scenos meno mokykla (atsakingos Elena Savickienė ir Eglė  Budrytė-

Vilbikė), 2022-11-04 edukacinė – pažintinė išvyka į Druskininkus, siekiant susipažinti su 

Druskininkų jaunimo užimtumo centro veikla (atsakingos Elena Savickienė ir Eglė  Budrytė-

Vilbikė), 2022-06-07 metodinės tarybos nariai inicijavo ir surengė metodinę dieną, kurioje 

darbuotojai dalinosi savo patirtimi. Neformaliojo švietimo mokytojai taip pat savo patirtimi 

dalinosi įvairiuose renginiuose bei metodinėse grupėse, direktorė 2022-12-02 skaitė pranešimą 

respublikinėje neformaliojo vaikų švietimo ir jaunimo darbuotojų konferencijoje „Neformaliojo 

vaikų švietimo perspektyvos, pokyčiai ir iššūkiai. Atvirų jaunimo centrų kūrimas ir įveiklinimas“, 

2022-12-20 vyko seminaras „Neformaliojo ugdymo principų ir metodų taikymas tobulinant 

kompetencijas“. 

f) kokybiškai ir efektyviai organizuoti VVJC veiklą. 

Prevencinė darbo grupė 2022 metais balandžio mėn. organizavo „Saugaus eismo dieną“. 

Vaikų socializacijos stovyklose „VILA“ ir „Draugystė“ buvo organizuojamos prevencinės veiklos, 

vyko Sportakiada – sportinė savaitė VVJC, kur  buvo parengti instruktažai mokytojams. Taip pat 

vyko žaidimas „Kas tai?“ Lapkričio mėn. vyko kūrybinės dirbtuvės - atšvaitų gamyba. Dėl 

mokinių srautų reguliavimo ir bendrų renginių apribojimo metų pradžioje neįgyvendintas 

prevencinis renginys VVJC ugdytiniams: „Sveikatiada. Sveiko maisto diena. Paslėptos užduotys 

„Atspėk ką valgai?“. 2022 metais įvyko 8 metodinės tarybos posėdžiai, kurių metu vyko 

neformaliojo švietimo mokytojų veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo savianalizės anketų aptarimas  

ir rekomendacijų teikimas, pasitarta dėl metodinių dienų organizavimo. Buvo patvirtinta būrelių ir 

studijų neformaliojo švietimo nauja programos forma, aptartas metodinės tarybos nuostatų 

atnaujinimas. Vyko būrelių ir studijų veiklos programų analizė ir aptarimas. Organizuota metodinė 

diena  - seminaras „Neformaliojo švietimo metodai“. 

Materialinės bazės atnaujinimo darbo grupė organizavo socialinį - psichologinį tyrimą dėl 

Socialinių ir psichologinių  tyrimų išvadų ir rekomendacijų panaudojimo kuriant VVJC jaukią ir 

saugią aplinką. Pagal poreikį pakeisti šviestuvai, LED technologijos. Atlikti einamojo remonto 

darbai kabinetuose. Ant pastato įrengtas šviečiantis pavadinimas, sutvarkyta VVJC teritorija.  

VVJC svetainėje paviešinta būrelių veikla 227 kartus. AJC veikla viešinta 52 kartus. Apie 

vykusių renginių, konkursų ir parodų veiklą viešinta 52 kartus. 

4. VVJC teikia šias paslaugas:  

Neformalus švietimas; 

Kultūrinis švietimas; 

Rekreacinis švietimas; 

Vaikų poilsio stovyklų veikla;  

Atviro jaunimo centro veikla; 

Mobilaus darbo su jaunimu veikla; 

Suaugusiųjų laisvalaikio užimtumas (pomėgių lavinimas, kūrybiniai užsiėmimai ir pan.); 

Seminarai, paskaitos. 

5. Nuolat su komanda tobuliname įstaigos administravimą: rengiame ir atnaujiname 
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tvarkas, aprašus, sutartis, planus. Bendradarbiaujame su socialiniais partneriais. 

6. VVJC Vidaus įsivertinimo koordinavimo grupė atliko tyrimą ir 2022-01-24 pateikė 

ataskaitą. 2022-04-29 buvo pateikti Neformaliojo vaikų švietimo veiklos kokybės rodiklių 

įsivertinimo rezultatai. Rezultatai naudoti veikloms planuoti.  

7. 2022 metais VVJC interjero ir eksterjero tvarkymo projektai baigti. Visos patalpos 

pritaikytos neformaliam švietimui organizuoti. VVJC teritorija apšviesta, tvarkingos dangos ir 

želdiniai, įrengtos aikštelės, suoliukai ir treniruokliai. Užtikrinamas vaikų saugumas. Parengtos 

tvarkos ir aprašai, kuriais vadovaujantis organizuojamas ugdymo procesas, veikla, darbas (lygių 

galimybių užtikrinimas ir pan.). Tėvai (globėjai, rūpintojai) apie mokinių pažangą, vykstančius 

procesus informuojami nusimatytomis priemonėmis ir kanalais. Visa VVJC bendruomenė 

kviečiama dalyvauti renginiuose, mokymuose. 

8. 2022 m. VVJC buvo atliktos šios patikros:  

2022-03-23 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos 

ministerijos Marijampolės departamento Vilkaviškio skyriaus specialistai atliko Ekstremaliosios 

situacijos metu taikomų apribojimų laikymosi kontrolę. Pažeidimų nenustatyta. 

2022-03-23 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos 

ministerijos Marijampolės departamento Vilkaviškio skyriaus specialistai atliko Vilkaviškio vaikų 

ir jaunimo centro periodinę kontrolę. Pažeidimų nenustatyta. 

2022-03-29 Kauno PGV Marijampolės PGT inspektorius atliko gaisrinės saugos patikrą. 

Pažeidimų nenustatyta. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės vidaus audito skyriaus specialistai tikrino vaikų vasaros 

poilsio stovyklą „Svajonių komanda”. 2022-10-20 Vilkaviškio rajono savivaldybės vaikų vasaros 

poilsio programos vykdymo vertinimo vidaus audito ataskaita Nr. A-13. Pažeidimų nenustatyta. 

9. VVJC turi 22 socialinius partnerius, su kuriais bendraujame, planuojame ir 

įgyvendiname bendras veiklas, projektus. Tai labai svarbi VVJC kultūros dalis, kuri po pandemijos 

po truputį sugrįžta į ikipandeminį lygį.  

10. 2022 metais kvalifikaciją tobulinau 7 renginiuose (43 ak.val.). Skaičiau pranešimą 

respublikinėje konferencijoje „Neformaliojo vaikų švietimo perspektyvos, pokyčiai ir iššūkiai. 

Atvirųjų jaunimo centrų kūrimas ir įveiklinimas“. 

11. Problemos, susijusios su įstaigos vykdoma veikla: žmogiškųjų išteklių ir lėšų 

trūkumas. 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys (toliau – 

užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų 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. 

Veikla organizuojama 22 

programose/ 

studijose/būreliuose. 

Veikla 

organizuota 11 

būrelių ir studijų 

bei 11 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

programų (iš viso 

22). 

8.2. Organizuoti 

Jaunimo, 

Prasmingais ir 

įvairiais renginiais 

Suorganizuoti 5 renginiai 

minint Jaunimo, 

Suorganizuota 20 

renginių. 
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Savanorystės ir 

Sūduvos metų 

paminėjimo 

renginius 

paminėti Jaunimo, 

Savanorystės ir 

Sūduvos metai, 

vaikai, jaunimas ir 

suaugusieji aktyvūs 

renginių dalyviai 

Savanorystės ir Sūduvos 

metus 

VVJC 

bendruomenė 

dalyvavo ir kitų 

įstaigų 

organizuojamuose 

renginiuose. 

 

8.3. Organizuoti 

Atviro jaunimo 

centro ir jo padalinių 

veiklą. 

Kokybiškų ir 

įvairių paslaugų 

AJC teikimo 

užtikrinimas 

Kiekybiniai rodikliai – dirba 

4 darbuotojai darbui su 

jaunimu (3 etatai); 

Atvirą jaunimo centrą ir jo 

padalinius per mėnesį 

aplanko ne mažiau 120 

lankytojų (unikalių). 

AJC ir jo 

padaliniuose 

dirbo 4 

specialistai darbui 

su jaunimu (3 

etatai).  

AJC  per I-IV 

ketvirčius aplankė 

5752 lankytojai 

Vilkaviškyje, 

1035 

Pilviškiuose, 70 

Karkliniuose, 

unikalių lankytojų 

skaičius per I-IV 

ketvirčius – 720 

Vilkaviškyje, 46 

Pilviškiuose, 13 

Karkliniuose. 

Nuolat lankančių 

skaičius 129. 

8.4. Organizuoti 

Mobilų darbą su 

jaunimu. 

Kokybiškų ir 

įvairių paslaugų 

teikimo 5 

seniūnijose 

užtikrinimas 

Kiekybiniai rodikliai – dirba 

2 jaunimo darbuotojai. 

Mobilus darbas su jaunimu 

vyksta 5 seniūnijose. 

Dirba 2 

darbuotojai. 

Mobilus darbas su 

jaunimu vyksta 5 

seniūnijose: 

Vištyčio, 

Virbalio, 

Pajevonio, 

Bartninkų, Gižų. 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. Organizuoti Atviro jaunimo centro ir 

jo padalinių veiklą. Rodiklis dirba 4 

darbuotojai darbui su jaunimu (3 etatai). 

AJC dirba 2 darbuotojai (2 etatai), Karkliniuose 

darbas buvo organizuojamas iki vasario 28 d., 

Pilviškiuose - iki birželio 10 d. 5 kartus skelbta 

darbuotojų paieška. 

 

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. Bendradarbiavimas Lietuvos teatro, muzikos ir 

kino muziejaus projekte „Kino teatras - slėptuvė 

Metų pabaigoje prie VVJC įsikūrė 

keliaujanti paroda, tinkama mokiniams, 
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nuo gyvenimo“ (1939-1944). kaip integruota pamoka, laisvo laiko 

praleidimas, o suaugusiems – kaip puiki 

galimybė pažinti Lietuvos istoriją. Viso 

Vilkaviškio krašto žmonės galėjo 

apsilankyti parodoje.  

VVJC sulaukė daugiau lankytojų. 

3.2. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2022-07-28 įsak. Nr. B-ĮV-886 „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. 

 

Elena Savickienė 


