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KLAIPĖDOS KARALIENĖS LUIZĖS JAUNIMO CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA 

 

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro (toliau – Įstaiga) 2019–2021 metų strateginio ir 

2019 metų veiklos planuose nustatyti šie tikslai – teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias 

nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti klaipėdiečių ugdymosi poreikius neformaliojo vaikų 

švietimo ugdymo srityje, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius ir uždaviniai – vykdyti 

priemones, turinčias netiesioginės įtakos ugdymo procesui, užtikrinti ugdymo kokybę ir plėtoti 

mokinių užimtumą; skatinti bendruomeniškumą ir gerinti Įstaigos įvaizdį mieste; siekti visapusiško 

mokymo proceso dalyvių poreikių tenkinimo, optimizuojant paslaugų sistemą; vystyti naujas darbo 

formas su Atvirų jaunimo erdvių (toliau – AJE) jaunimu. Pasirinkta prioritetinė kryptis – pozityvios 

emocinės aplinkos, lemiančios gerą mokinių ir mokytojų savijautą švietimo įstaigose, kūrimas. 

2019 metais Įstaigoje buvo ugdoma 1400 mokinių, siūlomos 26 ugdymo programos. Įstaigoje 

dirbo 45 mokytojai (31,81 etato), 10 koncertmeisterių (5,5 etato), 20 nepedagoginių darbuotojų (19,5 

etato). 2019 m. atestuoti 3 mokytojai. Įstaigoje dirba 9 mokytojai, 6 – vyr. mokytojai, 19 – mokytojų 

metodininkų, 13 – ekspertų, neatestuoti 4 mokytojai.  

Įstaigoje 2019 metais veikė 4 metodinės grupės – teatro, muzikos, dailės ir šokio. Metodinė 

taryba inicijavo mokytojų atvirų pamokų bei posėdžių organizavimą. Vyko 5 metodinės tarybos 

posėdžiai, mokytojai surengė 82 atviras pamokas įstaigos ir miesto mokytojams. Mokytojai tikslingai 

kėlė kvalifikaciją. 

2019 metais Įstaigoje organizuota daugiau kaip 200 renginių: koncertų, spektaklių, parodų, 

festivalių, projektų, akcijų. Dalyvauta 22 tarptautiniuose ir 25 respublikiniuose festivaliuose ir 

konkursuose, kuriuose įstaigos ugdytiniai užėmė prizines vietas ar pelnė laureatų vardus. Reikšmingi 

dailės studijos „Varsa“ pasiekimai tarptautiniuose konkursuose Japonijoje, Indijoje, Šveicarijoje, 

Bulgarijoje, Serbijoje. Akvarelės studijos mokiniai eksponavo savo darbus Švedijoje, dizaino studijos 

„Kukutis“ mokiniai dalyvavo konkurse JAV, teatro studijos „Aušra“ mokiniai pristatė klounados 

spektaklį Švedijos lietuvių bendruomenei, dainos studijos „Keberiokšt“ mokiniai tapo tarptautinio 

festivalio Lenkijoje laureatais, vaikų šokių studijos „Junga“ ir „Vijurkas“ dalyvavo tarptautiniuose 

konkursuose. 

Įstaiga organizavo tradicinį jaunimo tautinio ir patriotinio ugdymo projektą-konkursą 

„Vyskupo Motiejaus Valančiaus raštų skaitymai“, bendruomenių šventę „Būkime kartu“ Klaipėdos 

miesto pietinėje dalyje. Vykdytas trumpametražių filmų festivalis teatro studijoje „Aušra“. Įstaiga 

pristatė savo veiklą jaunimo renginyje „Be cool after school“ LCC tarptautiniame koledže. Įstaigos 6 

mokiniai apdovanoti miesto Mero padėkos raštais priėmimo gabiausiems mokiniams metu.  

2019 metais Įstaiga organizavo šalies olimpiadų ir konkursų miesto etapus (37 renginiai), 

Mokslo ir žinių dienai skirtus šventinius renginius miesto mokiniams, Mero priėmimus abiturientams 

ir gabiems mokiniams. Įgyvendinta Įstaigos vasaros poilsio veiklos programa. Savivaldybės lėšomis 

buvo finansuojama vaikų užimtumo programa „Aktyvistų vasara“, kurioje dalyvavo apie 150 vaikų. 

Vasaros poilsio dienos stovyklose dalyvavo ir tie vaikai, kurie nelanko Įstaigos. Įstaigos mokiniai 

nuolatos organizuoja koncertus, kuriuose tėvai informuojami apie mokinių pasiekimus. Plėtojamos 

kūrybinių erdvių paieškos, surengtas koncertas Palangos koncertų salėje. Vyko 26 kalėdiniai 

renginiai, koncertai ir parodos. 

Įstaigai skirtos ir gautos paramos bei atlyginimo už ugdymą lėšos naudojamos racionaliai, 

kryptingai, sprendimai derinti su savivaldos institucijomis. Biudžeto lėšos panaudotos darbuotojų 

atlyginimams bei įstaigos išlaikymui. Įsigytas ilgalaikis turtas už 8 tūkst. eurų (kompiuteriai, 

daugiafunkcinis kopijavimo įrenginys, vaizdo projektorius), atnaujintas ūkio inventorius (2 tūkst. 
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eurų), einamojo remonto darbų atlikta už 7,6 tūkst. eurų („Aušros“ teatro studijoje įrengta 

kondicionavimo įranga ir atliktas scenos modernizavimas). Projektų „Darbas su jaunimu gatvėje 

Klaipėdos mieste“, „Šeimos „Instagramas“ vykdymui gauta 22 tūkst. eurų. Šiuos projektus vykdo 

Atviros jaunimo erdvės. Mokytojų kvalifikacijos kėlimui panaudota 1,8 tūkst. eurų.  

Vadovaujantis 2019 metų veiklos prioritetais švietimo srityje, patvirtintais Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. 

spalio 25 d. įsakymu Nr. ŠV1-374, Įstaiga 2019–2021 metais įgyvendina prioritetą – pozityvios 

emocinės aplinkos, lemiančios gerą mokinių ir mokytojų savijautą švietimo įstaigose, kūrimas. 
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