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KLAIPĖDOS KARALIENĖS LUIZĖS JAUNIMO CENTRO 2021 METŲ VEIKLOS 

PLANAS  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro veiklos planas 2021 metams (toliau – 

Planas), atsižvelgus į strateginius įstaigos planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, 

nustato metinius įstaigos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams 

vykdyti. 

2. Planu siekiama, įgyvendinant valstybinę švietimo  politiką, teikti kokybiškas švietimo 

paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti klaipėdiečių ugdymosi 

poreikius, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius. 

3. Planas parengtas atsižvelgus į Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro  strateginį 

planą,   

4. Planą įgyvendins Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro administracija, 

pedagogai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, 

ugdytiniai ir jų tėvai. 

5. Plane naudojami sutrumpinimai: Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras – 

KKLJC, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija – ŠMM, Nacionalinė švietimo agentūra – NSA, 

Pedagogų švietimo ir kultūros centras – PŠKC, Klaipėdos universitetas – KU, informacinės 

technologijos – IT. 

 

II. 2020 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

6. Įgyvendinant 2020 metų planą, buvo siekiama įgyvendinti strateginį tikslą.   

Šio tikslo įgyvendinimui iškelti 5 metiniai tikslai bei numatytos priemonės uždavinių 

įgyvendinimui: 

6.1. Vykdant uždavinį – sudaryti sąlygas švietimo paslaugų prieinamumui ir mokinių 

lavinimosi motyvacijai, įstaiga organizavo renginius, skatinančius mokinių motyvaciją lavintis ir 

mokytis. Surengti 31 Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių Klaipėdos 

miesto etapai. 290 mokiniai tapo prizininkais, laureatais. Miesto etape dalyvavo 1178 mokiniai. 

Miesto mokiniams buvo surengti įvairūs konkursai, renginiai – pilietiškumo, gabių vaikų 

ugdymo programos. Mokiniai dalyvavo miesto, respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose.  

6.2. Viena iš svarbių veiklos krypčių – mokinių saviraiškos organizavimas – koncertų, 

festivalių, parodų ir kitų renginių organizavimas. Įgyvendinant antrąjį uždavinį – organizuoti 

mokinių saviraišką – 2020 m. surengti 9 tradiciniai renginiai. KKLJC organizavo jaunųjų 

filologų, 49-ąjį tarptautinį jaunimo epistolinio rašinio konkursus, mažųjų šokėjų festivalį 

„Šokime kartu – „Junga“, aš ir tu“, miesto bendruomenės šventę „Būkime kartu!“, vyko 

nuotolinis trumpametražių filmų festivalis „Videovirdulys“. Teatro studija „Aušra“ organizavo 

„online“ savos kūrybos ir etiudų vakarą. KKLJC yra mero Kalėdinio priėmimo gabiems miesto 

mokiniams organizatorius. Šiame renginyje už svarius pasiekimus buvo apdovanot 8 įstaigos 
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mokiniai. KKLJC kartu su Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi 

organizavo tradicinį renginį – Pirmąją pamoką Lietuvininkų aikštėje, skirtą Mokslo ir žinių 

dienai. Trečią kartą organizuotas miesto geriausių abiturientų – šimtukininkų pagerbimas. 

Organizuoti Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių Klaipėdos miesto 

etapai, sėkmingai vykdytas mokinių dalyvavimas respublikiniuose etapuose.  

Kasmetinių Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų, kitų renginių Klaipėdos 

miesto etapo laureatų pagerbimo šventė neįvyko dėl pasaulyje ir Lietuvoje Corona-19 

pandemijos. Tačiau buvo suorganizuotas nuotolins vyskupo M. Valančiaus raštų skaitymo ir 

rašinių konkurso baigiamasis renginys Nasrėnuose (Kretingos raj.), kuriame dalyvavo KKLJC 

centro mokiniai. 

KKLJC įgyvendino vasaros programą „Aktyvistų vasara. Mes – klaipėdiečiai“ miesto 

mokiniams.  

6.3. Įstaiga sėkmingai vykdė uždavinį – dalyvauti miesto, respublikiniuose, 

tarptautiniuose renginiuose, konkursuose, festivaliuose, projektuose. 2020 m. Klaipėdos 

karalienės Luizės jaunimo centro kolektyvai bei studijos dalyvavo 307 renginiuose. Dauguma jų 

persikėlė į virtualias erdves ir vyko nuotoliniu būdu.  Iš jų 117 vyko įstaigoje, 64 – Klaipėdos 

mieste ir apskrityje. Mieste eksponuotos 24 dailės ir dizaino studijų bei būrelių parodos, iš jų 6 – 

mokinių personalinės. Dalyvauta 24 respublikiniuose vaikų piešinių konkursuose. 2020 m. 

mokinių darbai buvo siunčiami į 22 tarptautinius piešinių konkursus Japonijoje, Kinijoje, JAV, 

Prancūzijoje, Bulgarijoje, Rumunijoje, Slovėnijoje, Serbijoje, Čekijoje, Baltarusijoje bei pelnė 

prizines vietas. Trys KKLJC teatrai suvaidino 26 spektaklius. Ansambliai ir studijos su 

mokiniais dalyvavo 49 respublikiniuose konkursuose ir festivaliuose Lietuvoje: vaikų ir jaunimo 

šokių konkurse „Virtualus šokio virusas“, Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurse 

„Dainų Dainelė 2020“, jaunųjų muzikantų konkurse „MUZIKA-@“, šiuolaikinių šokių 

festivalyje-konkurse ,,Idėjų sąskrydis“; šokių festivaliuose – ,,Emocijų banga“, „Mažas 

žmogutis“, „Saldi druska“; muzikos festivaliuose – XVII Vilniaus Gospel, jaunųjų atlikėjų 

„Fortissimo“, instrumentinės muzikos „Senoji muzika“;  teatrų festivaliuose – „VIVO 

avanscena“, virtualiame vaikų ir jaunimo lėlių teatrų festivalyje „Šalpusnis“; skaitovai dalyvavo 

respublikiniame meninio skaitymo konkurse Maironio muziejuje; surengtos virtualios mokinių –  

Agnės Mažeikaitės ir Justo Valaičio parodos dailės mokytojų asociacijos internetiniame 

puslapyje, dalyvauta piešinių konkursuose: „ Žemės pasakojimai“ „ Seku seku pasaką “, 

„Žydintis medis“, „Lietuvos paukščiai “, „Knygų namų šviesa“, „Įveikime pandemiją“, 

„Gyvūnai“. 

2020 m. Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro kolektyvai dalyvavo 18 

tarptautinių festivalių, konkursų Lietuvoje ir 33 užsienyje. Juose pelnė prizines vietas: 

tarptautinis šokių konkursas „Grand prix-2020“, Jūrmala (Latvija), „Junga“  – Grand prix, I  ir II 

vietos, virtualus šokių konkursas „Arabesk-2020“, Jūrmala (Latvija), „Baltic Amber“, Palanga, 

„Junga“ – Grand prix, I ir II vietos, šokių konkursas „Via Baltica“, Ryga (Latvija), „Vijurkas“ – 

I ir II, III vietos, „Lets Go dance“ (Palanga), šokio konkursas – festivalis „Tallin Cup“, Talinas 

(Estija), „Inkarėlis“  – dvi I vietos,  ,,Europestage“ (Latvija), „Inkarėlis“  – II–VI vietos, 

tarptautinis vaikų kūrybiškumo piešinių konkursas „Rudens spalvos” (Rumunija), „Kukutis“, 

laureatai: I vieta – E. Mitkevičius, N. Damulevičiūtė; II vieta – M. Buivydaitė, M. Šerlat, 

piešinių konkursas „Vabalų pasaulyje“. (Serbija), „Kukutis“, I vieta – M. Viskontaitė, 

diplomantai – J. Jogminas, E. Leškauskaitė, E. Radzevičiūtė, mokinių piešinių paroda – 

konkursas „Miško dvasia Giesmininkų šalyje“, „Kukutis“, III vieta – G. Kucinaitė, 20-asis 

tarptautinis vaikų piešinių konkursas, Tokyo (Japonija), „Varsa“, I vieta – K. Tirkšliūnas, 

laureatė – A. Ilgauskaitė, 49-asis tarptautinis vaikų piešinių konkursas, Taivanis (Kinija), 

„Varsa“, sidabras – M. Bačkutė, laureatai – U. Jaselkevičiūtė, L. Jakobsonaitė, vaikų piešinių 

konkursas Minesota (JAV), „Varsa“,  laureatai – A. Ilgauskaitė, G. Ilgauskaitė, M. Pamedėtytė, 

konkursas Nova Zagora, (Bulgarija), „Varsa“, laureatė – K. Vitkauskaitė, konkursas „Rudens 

spalvos“, (Rumunija), „Varsa“, I vieta – L. Dumbauskaitė, I. Petreikytė, II vieta – V. Kiaurakytė, 

A. Lidžiūtė, piešinių konkursas Hermnas‘s galerija, (Slovėnija), „Varsa“, laureatai – S. 
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Girdvainytė, L. Astrauskaitė, A. Lidžiūtė. VIII tarptautinis meno konkursas „Grand fest 

Камянець“, (Ukraina), „Keberiokšt“  – Grand prix, G. Naktinis – I vieta, P. Jereminaitė – I vieta. 

XIII tarptautinis jaunųjų talentų konkursas, solinio dainavimo būrelis „Belcanto“, J. Narutavičius 

klasikinis žanras – I vieta, miuziklo žanras – II vieta, tarptautinis vokalistų konkursas „Sonata of 

the stars“ Jonas Narūtavičius – I vieta. Tarptautinis menų festivalis ir konkursas „Talents of 

Europe“ (Ispanija) muzikavimo gitara būrelis, II vieta – D. Martinavičius, nuotolinis festivalis-

konkursas „Kuoklė ir giminingi Baltijos jūros regiono instrumentai“ (Latvija), „Ralio“ mokinė 

A. Dauginytė - I vieta, įvairaus žanro nuotolinio konkurso „Аяулы Астана“ (Kazachstanas) 

„Ralio“ mokinys K. Butkevičius – Grand prix. 

6.4. Uždavinį – sudaryti sąlygas vaikų ugdymui pagal neformaliojo švietimo programas 

įstaiga vykdė visus metus. Studijos ir būreliai ugdė mokinius pagal patvirtintas veiklos 

programas. Buvo įgyvendinamos 22 programos (kuriose yra 82 grupių su atskiromis 

neformaliojo vaikų švietimo programomis). Įstaigą lankė 1400 ugdytiniai. Visų būrelių ir studijų 

mokiniams bei mokytojams sudarytos sąlygos dirbti kokybiškai, mokiniai buvo aprūpinti 

įvairiomis būtinomis ugdymo priemonėmis, skirta lėšų mokomajai ir pažintinei veiklai.  

Sudarytos sąlygos dalyvauti veiklose miesto jaunimui – Atviras jaunimo erdves lankė 

276 jaunuoliai, 2555 apsilankymai per metus, vykdyta 192 veiklos ir renginiai: paskaitos, 

muzikinės, sportinės, kūrybinės, šokių veiklos, prevencijos renginiai, savaitgalio stovykla, stalo 

žaidimai, protmūšiai. 

6.5. Įstaigoje buvo vykdoma projektinė veikla. 2020 m. KKLJC mokiniai dalyvavo 11 

tautinio ugdymo projektuose.  

Įstaiga palaiko ryšį su kitomis švietimo įstaigomis, nevyriausybinėmis 

organizacijomis, kuria bendrus projektus, akcijas, šventinius renginius mieste: „Klaipėda sutinka 

Kovo 11-ąją“, „Gerumo apsupty“, ,,Šokam namuose“, kūrybiniai projektai – „Svečiuose pas 

sraigę“, „Po Angelo sparnu“, „Gerumo gėlės“. Surengta tradicinė kūrybinė akcija, skirta 

„Laisvės gynėjų dienai“ – „Atmintis tautinėje juostoje“.  

Atviros jaunimo erdvės 2020 m. vykdė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

projektus „Šeimų „Instagramas“, Darbas su jaunimu gatvėje Klaipėdos mieste II, „Ko negali 

robotai“, Saugi gatvė jaunimui; Europos solidarumo korpuso programos projektas „Inspire 

YOUth“ (tarptautinė savanorystė). 

6.6. Įstaigoje buvo plėtojama neformaliojo švietimo mokytojų mokymosi visą gyvenimą 

galimybės, metodinė veikla – šis uždavinys  vykdomas, skatinant mokytojus profesiškai tobulėti, 

mokytis, kelti kvalifikaciją. 2020 m. dirbo 51 mokytojai, iš jų 15 – mokytojai, vyr. mokytojai – 

3, mokytojai metodininkai – 16, ekspertai – 13, neatestuotų mokytojų – 4.  

2020 m. atestuoti 2 mokytojai. Įstaigoje veikė 4 metodinės grupės – teatro, 

muzikos, dailės ir šokio.  Metodinė taryba, vadovaujama Rimutės Svytytės, inicijavo mokytojų 

atvirų pamokų bei posėdžių organizavimą. Vyko 4 metodinės tarybos posėdžiai. Mokytojai kėlė 

kvalifikaciją ir tai kasmet pateikia veiklos įsivertinimuose. 

6.7. Vykdant uždavinį – organizuoti įstaigos mokytojų, darbo grupių, savivaldos 

institucijų posėdžius – posėdžiai vyko pagal 2020 m. veiklos programą – vyko 7 KKLJC tarybos 

posėdžiai, 2 – Mokytojų tarybos posėdžiai, 4 – Metodinės tarybos posėdžiai. Kartą per  savaitę 

vyko  direkciniai pasitarimai aktualiais, einamaisiais klausimais. 

6.8. Aštuntas uždavinys siekiant užtikrinti saugias, šiuolaikiškas ugdymosi sąlygas 

ir racionalų švietimo infrastruktūros vystymą (vykdymą) pasiektas iš dalies: gerinant  HN 

atitikimą KKLJC atliktas einamasis remontas keturiose muzikavimo klasėse, salėje 

suremontuotas ir padengtas laku grindų parketas, perdažytos rūbinės, įrengtas el. vandens 

šildytuvas 2-ame aukšte, pakeista grindų danga kabinete, sutvirtintos pastato palangės, 

suremontuoti ir nudažyti 1-ame aukšte 8 langai (dvigubi) keturiose klasėse (dvigubi), įrengta 

patalpa sandėliavimui rūsyje, saugumui užtikrinti  teatro studijoje „Aušra“ (I. Simonaitytės g. 24) 

įrengtos šarvuotos lauko durys, 2-jos vidaus durys kabinetams, suremontuota salės žiūrovinė 

dalis, studijoje „Inkarėlis“ įrengtas 2-as įėjimas į patalpas, sumontuotas stogelis. Aukštoji g. 12-

42 patalpose įmontuoti džiovintuvai, dozatorius ir laikikliai, Atvirose jaunimo erdvėse 
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atnaujintas apšvietimas, Puodžių g. 1 kieme dėl aplinkos ir mokinių saugumo organizuota senų 

nesaugių (nudžiūvusių) medžių pašalinimas, atliktas tvoros stulpelio remontas, pastato sienų 

plyšių sandarinimas, nuogrindų aukštinimas. Darbo kokybės gerinimui studija „Aušra“ įsigijo 

nešiojamą kompiuterį su programine įranga, Atviros jaunimo erdvės du nešiojamus kompiuterius 

su programomis. Šokių kolektyvui „Junga“ nupirkta: nešiojamas kompiuteris su programine 

įranga,  ergonomiški kilimėliai su svareliais, mobilus stendas „Junga“. Operatyvesniam darbui  

įsigyti du mobiliūs telefonai. AJE projektui „Darbas gatvėje“ nupirkti mobilūs telefonai ir 

specialūs kostiumai su skiriamuoju logotipu. Jaunimo veiklų gerinimui AJE  nupirkti sporto 

inventoriaus (svarmenų, štangų) komplektai,  muzikinis centras, mikrofonai, projektorius, 

šaldytuvas. Studijos „Inkarėlis“ salė papildyta žiūrovų kėdėmis, šokėjams pasiūti koncertiniai 

kostiumai, dailės  studijai „Varsa“ ir Akvarelės studijai nupirkti kokybiški modernūs rėmai 

mokinių darbų eksponavimui, pagaminti porėmiai šilko paveikslų rėminimui,  tautinės muziko 

sansambliui „Ralio“ pagaminti kanklių stovai, šokių kolektyvui „Vijurkas“ nupirkti kokybiški 

šokių bateliai. Nuotoliniam darbui vykdyti kiekvienam įstaigos kompiuteriui nupirkti 

mikrofonai, ausinės ir kita įranga. 

Ūkio personalas nuolat aprūpinamas darbo įrankiais ir priemonėmis.  

  Reguliariai vykdoma autobuso techninė priežiūra, draudimas, perkamos  reikiamos 

priemonės, tvarkoma ir vykdoma dezinfekcija, nuolat vykdoma statinių ir kiemo įrengimų 

remontas ir priežiūra. 

6.9. Uždavinį – plėtoti bendradarbiavimą su tėvais  ir gerinti informacijos sklaidą – 

įstaiga vykdė organizuojant bendrus mokinių ir mokytojų renginius, koncertus, išvykas. Tėvai 

nuolat yra kviečiami į mokinių koncertus. Populiarūs KKLJC  kolektyvų kalėdiniai renginiai, 

kurių 2020 m. gruodžio mėn. tėvams ir miesto visuomenei surengta – 19 (nuotoliniu būdu). 

Tėvai informuojami apie mokinių pasiekimus įstaigos internetinėje svetainėje ir facebook‘o  

paskyroje. Kiekvienas kolektyvas nuolat papildo savo informacinį stendą įstaigoje. Rengti 

susirinkimai tėvams, kurių vaikai vyko į tarptautinius festivalius užsienyje. 

6.10. Formuoti įstaigos kultūrą ir puoselėti įstaigos tradicijų kūrimą, stiprinti 

bendruomenę bei skatinti jos plėtrą.  Šio uždavinio vykdymą  įstaiga sprendžia organizuojant 

renginius, parodas, pristatančius mokinių pasiekimus.  Įstaigos renginiams, koncertams kuriamos 

afišos, programėlės. Sukurti reklaminiai stendai. Veikia facebook‘o paskyra. Kasmet 

išleidžiamas naujų metų kalendorius su įstaigos simbolika.  Sukurtas 2021 m. įstaigos 

kalendorius. Įstaigos bendruomenę stiprina tradicijų tęsimas – tarptautinės mokytojų dienos ir 

svarbių kalendorinių švenčių  paminėjimas,  mokytojų darbo įvertinimas, apdovanojimas 

padėkos raštais stiprina bendruomenę.  

6.11. Sėkmingai buvo vykdomas uždavinys – sudaryti galimybes kiekvienam 

ugdytiniui tapti išsilavinusia, pilietiška, atsakinga ir kūrybinga asmenybe. Gabių vaikų ugdymo 

ir pilietinio, tautinio ugdymo programos, projektai dėl šalyje paskelbto karantino vyko nuotoliniu 

būdu. Tautinių instrumentų ansamblių ir orkestrų festivalyje „Trimitatis“ nuolatos dalyvauja 

tautinės muzikos ansamblio „Ralio“ jaunieji atlikėjai, kuriame koncertuoja ir meistriškumo 

patirties semiasi iš profesonalių liaudies muzikantų. Karalienės Luizės jaunimo centro skaitovų ir 

renginių vedėjų būrelio mokiniai pasirodė kultūriniame-edukaciniame renginyje „Myliu 

Lietuvą“, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjime Atgimimo aikštėje pristatė kompoziciją 

,,Mūsų vaikai - tėvynei Lietuvai”, dalyvavo virtualioje vyskupo M. Valančiaus muziejaus 

meninio skaitymo šventėje. Liaudiškas šokio tradicijas ir kultūrą savo mokiniams skiepija vaikų 

šokių studija „Vijurkas“ dalyvaudamas liaudiškų šokių festivalyje „Palangos miestely“. Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai kartu su tautinės muzikos ansambliu „Ralio“  pristatė 

koncertinę programą renginyje „Gintaro laše mano Lietuva“.  Karalienės Luizės jaunimo centras 

kartu su ansamblio „Ralio“ mokytojais organizavo nuotolinį respublikinį skrabalininkų konkursą 

„Pamario žirgeliai“. Choreografijos studijoje ,,Inkarėlis” surengta šventė ,,Užgavėnių šurmulys”.  

Vasario 16 d. dainos studijos „Keberiokšt“ mokiniai pažymėjo dalyvaudami tradiciniame 

koncerte „Mūsų vaikai – Tėvynei Lietuvai“. Dizaino studijos „Kukutis“ mokiniai dalyvavo 

respublikiniuose piešinių konkursuose:  „Mes užaugome laisvi“ (laureatas – A. Jogminas), „Seku 
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seku pasaką“ (II vieta ir nominacijos), „Lietuvos paukščiai “ (laureatė – D. Batakytė), Klaipėdos 

skulptūrų konkurse (laureatai). Alternatyvaus meno būrelis su mokiniais dalyvavo „Nupieškime 

valstybės dieną pasitinkančią Lietuvą“ ir „Gražiausio margučio“ konkursuose. Dailės studijos 

„Varsa“ mokiniai sėkmingai pasirodė konkursuose „Seku, seku pasaką“ (laureatė – L. 

Petrovskaja), „Žiemos pasaka“, „Klaipėda sutinka Kovo 11-ąją“ (laureatai), „Mes užaugome 

laisvi“ (laureatė – V.Kiaurakytė), „Pravėriau vario vartelius“ (II vieta).  

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras inicijavo ir organizavo kūrybinę 

akciją, skirtą Sausio 13 d.,   Laisvės gynėjų dienai „Atmintis tautinėje juostoje“.  

6.12. Vykdyti atvirą darbą su jaunimu – įstaiga vykdė atsižvelgdama į jaunimo 

poreikius. Atvirose jaunimo erdvėse vyko įvairios veiklos organizuojamos kartu su jaunimu: 

sporto treniruotės ir turnyrai, mokymai, maisto gaminimo užsiėmimai, muzikos, šokių, kūrybos 

vakarai,  žiemos savaitgalio stovykla. Viso organizuota 192 veiklos jaunimui. Buvo parengti 2 

projektai. Buvo vykdomas darbas gatvėje Klaipėdos miesto pietinėje dalyje. Jaunimui buvo 

teikiamos konsultavimo, informavimo ir nukreipimo pas specialistus paslaugos. Skatinama 

ilgalaikė savanorystė – Atvirose jaunimo erdvėse savanoriavo 1 tarptautinis ir 2 vietiniai 

savanoriai. Nuolat vyko bendradarbiavimas su įstaigomis dirbančiomis su jaunimu. Organizuoti 

susitikimai su policijos, probacijos, sveikatos gerinimo srities specialistais, Rietavo, Vilniaus ir 

Gargždų Atvirų jaunimo centrų darbuotojais. Organizuotas nuotolinis susitikimas – diskusija 

„Realybė ir iššūkiai“ Zoom platformoje. Dėl Lietuvoje paskelbto karantino, Atvirų jaunimo 

erdvių darbuotojai dirbo nuotoliniu būdu Google meet ir Zoom platformose. 

 

    7.  2020 metų plano įgyvendinimo vertinimas pagal SSGG. 

 

Stiprybės Silpnybės 

1. Tikslingai ir atsakingai vykdomas ugdymo 

procesas ypatingą dėmesį skiriant procesui, o ne 

rezultatui. 

1. KKLJC ugdymo(si) aplinka: interjeras, 

techninės priemonės neatitinka lankytojų 

lūkesčių ir yra tobulintini, trūksta erdvių 

veiklos, renginių organizavimui.  

2. Kompetentingi ir kvalifikuoti neformaliojo 

švietimo mokytojai. 

2. Tėvų atsakomybės trūkumas pristatant 

reikalingus dokumentus, mokant būrelio 

nario mokestį, lankant neformaliojo 

švietimo užsiėmimus. 

3. Ugdymo proceso diferencijavimas ir 

individualizavimas pagal mokinių poreikius, 

gabumus ir galimybes. 

 

Galimybės Grėsmės 

1. Patrauklios įstaigos kultūros formavimas, 

veiklos plėtra, įstaigos renovacija, 

daugiafunkcinės salės įrengimas sukurtų 

modernios vaikų ir jaunimo ugdymo, kūrybos, 

laisvalaikio organizavimo centrą. 

1. Silpna materialinė bazė, neatitinkanti 

laikmečio reikalavimų. 

2. Efektyvinti darbo su mokinių tėvais būdų ir 

formų ieškojimą. 

2. Konkurencija, nuotolinis ugdymas gali 

sumažinti lankančių KKLJC užsiėmimus, 

renginius mokinių, jaunimo skaičių. 

  

III. STRATEGINIS TIKSLAS, METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, PRIORITETAI 

                 
   8. 2021–2023 m. strateginiu planu siekiama įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, 

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, efektyviai organizuoti įstaigos veiklą, numatyti 
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Jaunimo centro vystymo perspektyvas ir prioritetus, pastovią kaitą, telkti bendruomenę Jaunimo 

centro vizijai įgyvendinti, aktualioms problemoms spręsti.  

9. KKLJC 2021–2023 metais planuoja įgyvendinti prioritetą – duomenų analize ir 

įsivertinimu pagrįstos švietimo kokybės užtikrinimas, kuriant savivaldos, socialinės partnerystės 

ir vadovų lyderystės darną.  

 10. Metiniai veiklos tikslai: 

 10.1. vykdyti priemones, turinčias netiesioginės įtakos ugdymo procesui; 

 10.2. užtikrinti nuotolinio ir kontaktinio ugdymo kokybę bei plėtoti mokinių užimtumą;  

 10.3. skatinti KKLJC bendruomeniškumą tarp darbo grupių, komisijų savivaldos organų 

ir gerinti įstaigos įvaizdį mieste; 

    10.4. siekti visapusiško mokymo proceso dalyvių poreikių tenkinimo, optimizuojant 

paslaugų sistemą; 

 10.5. vystyti naujas darbo formas su Atvirų jaunimo erdvių jaunimu. 

 

IV. METINIAI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

 11. Įgyvendinant metinius tikslus  numatomi uždaviniai ir priemonės:  

 

 11.1. SUDARYTI SĄLYGAS ŠVIETIMO PASLAUGŲ PRIEINAMUMUI IR 

MOKINIŲ LAVINIMOSI MOTYVACIJAI 

1. Organizuoti Lietuvos mokinių dalykines 

olimpiadas ir konkursus (Švietimo skyriaus 

vedėjo 2020 m.  gruodžio 16 d. įsakymas Nr. 

ŠV1-310  „Dėl 2020–2021 mokslo metų 

bendrojo ugdymo mokyklų mokinių dalykinių 

olimpiadų, konkursų ir kitų renginių“). 

A. Bagdonavičius 

I. Žvinklienė  

Nuolat  Ataskaita  

2. Dalyvauti pilietiškumo, gabių vaikų 

ugdymo programose: 

2.1. organizuoti ir dalyvauti pilietinio ir 

tautinio ugdymo projekte; 

2.2. dalyvauti tarptautiniuose vaikų ir jaunimo 

meninės kūrybos festivaliuose ir programose; 

2.3. organizuoti studijų, būrelių koncertus, 

parodas mokinių tėvams ir miesto visuomenei. 

A. Bagdonavičius 

K. Stasiulienė 

Mokytojai 

Balandis 

 

 

Nuolat 

 

Pagal 

grafiką 

Protokolas 

 

 

Padėkos raštai 

 

Apžiūrų 

rezultatai, 

vertinimo 

komisijų 

protokolai 

3. Efektyvinti metodinių grupių veiklą.  

 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Mokytojai  

Pagal 

planą 

Veiklos 

rezultatų 

aptarimas 

metodinėje 

taryboje 

 

 11.2. ORGANIZUOTI MOKINIŲ SAVIRAIŠKĄ 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Organizuoti renginius miesto mokiniams. 

  (Priedas Nr.4, Nr. 4a) 

K. Stasiulienė 

V. Paulauskas 

D. Jagminienė 

G. Milinis 

Pagal 

KKLJC 

renginių 

planą 

Nuotraukos, 

informacija 

internetinėje 

svetainėje 

2. Organizuoti tradicines miesto šventes. 

(Priedas Nr.4) 

A. Bagdonavičius 

K. Stasiulienė 

D. Jagminienė  

Pagal 

KKLJC 

renginių 

Renginių 

scenarijai, 

nuotraukos 
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G. Milinis planą 

3. Organizuoti respublikinius renginius. 

(Priedas Nr.4) 

A. Bagdonavičius 

K. Stasiulienė 

Pagal 

respubliki

nių 

renginių 

planą 

Informacija apie 

dalyvavimą, 

užimtos vietos 

4. Organizuoti mokinių darbų parodas. 

(Priedas Nr.4) 

K. Stasiulienė 

Mokytojai 

Pagal 

renginių 

planą 

Informacija 

svetainėje, 

nuotraukos 

5. Plėtoti atviro darbo su jaunimu koncepciją, 

vystyti projektinę veiklą (Priedas Nr. 4a). 

A. Bagdonavičius 

V. Bružienė 

Pagal 

KKLJC 

renginių 

planą 

Informacija 

svetainėje, 

straipsniai 

spaudoje 

 

 11.3. DALYVAUTI MIESTO, RESPUBLIKINIUOSE, TARPTAUTINIUOSE 

RENGINIUOSE, KONKURSUOSE, FESTIVALIUOSE, PROJEKTUOSE 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Dalyvauti įvairiuose renginiuose, 

projektuose, konkursuose, festivaliuose. 

(Priedas Nr.4) 

A. Bagdonavičius 

K. Stasiulienė 

D. Jagminienė 

G. Milinis 

Mokytojai 

2021 m. Ataskaitos 

mokytojų 

įsivertinimo 

dokumentuose 

 

 11.4. SUDARYTI SĄLYGAS VAIKŲ UGDYMUI  PAGAL NEFORMALIOJO 

ŠVIETIMO PROGRAMAS 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Užtikrinti kokybišką KKLJC veiklą. A. Bagdonavičius 

K. Stasiulienė 

S. Barauskaitė 

D. Jagminienė 

G. Milinis 

 

2021 m. Ugdymo 

programos, 

finansiniai 

dokumentai 

2. Tobulinti mokinių priėmimo komisijos 

veiklą, efektyvinti mokinių priėmimo procesą. 

Parengti dokumentų pateikimo tvarką pagal 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 

m. liepos 30 d. T2-185 ir 2016 m. lapkričio 24 

d. T2-281 sprendimų redakciją (arba vėlesnių 

tarybos sprendimų pagrindu). 

A. Bagdonavičius  

K. Stasiulienė 

S. Barauskaitė 

D. Jagminienė  

G. Milinis 

Mokytojai 

2021 m. 

rugpjūčio 

mėn. 

 

Direktoriaus 

įsakymai 

Mokinių 

priėmimo darbo 

grupė 

3. Pagerinti KKLJC mikroklimatą. Administracija 

 

2021 m. 

balandis, 

lapkritis 

Apklausos, 

tyrimai 

4. Organizuoti veiklos įsivertinimą Ugdymo 

organizavimo srityje. 

Darbo grupė 2021 m. II 

ketvirtis 

Vaikų švietimo 

programų 

kokybė 

 

 11.5. VYKDYTI PROJEKTINĘ VEIKLĄ ĮSTAIGOJE 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdymo Atsiskaitymo 
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terminas forma 

1. Organizuoti, vykdyti ir dalyvauti 

projektuose. 

2. Efektyvinti Atvirų jaunimo erdvių 

projektinę veiklą. 

3. Inicijuoti ir skatinti KKLJC kolektyvų 

dalyvavimą  projektuose su socialiniais 

partneriais. 

4. Organizuoti pilietinio ir tautinio ugdymo 

projektą, kitus renginius. 

5. Vykdyti projektų rėmimo fondų paiešką ir 

dalyvauti siūlomuose projektuose. 

K. Stasiulienė 

V. Bružienė 

D. Jagminienė 

G. Milinis 

KKLJC mokytojai 

2021 m. Informacija apie 

dalyvavimą 

Projektinė 

medžiaga 

 

 11.6. PLĖTOTI NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYTOJŲ MOKYMOSI 

VISĄ GYVENIMĄ GALIMYBES, METODINĘ VEIKLĄ  

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Gerinti neformaliojo vaikų švietimo 

darbuotojų kompetencijas ir gebėjimus. 

Skatinti mokytojus nuolat kelti profesinę 

kvalifikaciją. (Priedas Nr.1) 

V. Paulauskas 

S. Barauskaitė 

Mokytojai 

Nuolat Kvalifikacijos 

pažymėjimai 

2. Vykdyti mokytojų atestaciją. 

 (Priedas Nr. 2) 

A. Bagdonavičius 

S. Barauskaitė  

 

Nuolat Atestacinės 

komisijos 

posėdžių 

protokolai, 

informacija 

pasitarimuose 

3. Efektyvinti mokytojų profesinės patirties 

sklaidą metodinių grupių ir tarybos veikloje. 

R. Svytytė 

I. Stankevičienė 

Nuolat Metodinių 

grupių ir 

tarybos 

posėdžių 

protokolai 

 

 11.7. ORGANIZUOTI ĮSTAIGOS MOKYTOJŲ, DARBO GRUPIŲ, 

SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ POSĖDŽIUS 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Organizuoti mokytojų tarybos posėdžius. 

(Priedas Nr.3) 

A. Bagdonavičius  

K. Stasiulienė 

S. Barauskaitė 

Pagal 

atskirą 

planą 

Posėdžių 

protokolai 

2. Organizuoti darbo grupių posėdžius. 

(Priedas Nr.3) 

Darbo grupių 

pirmininkai 

Pagal 

atskirą 

planą 

Posėdžių 

protokolai 

3. Organizuoti savivaldos institucijų 

posėdžius. (Priedas Nr.3) 

G. Milinis, I. 

Stankevičienė 

Pagal 

atskirą 

planą 

Posėdžių 

protokolai 

 

 11.8. UŽTIKRINTI SAUGIAS, ŠIUOLAIKIŠKAS UGDYMOSI SĄLYGAS IR 

RACIONALŲ ŠVIETIMO INFRASTRUKTŪROS PANAUDOJIMĄ 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 

asmuo 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 
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1. Dalyvauti sporto salės baigiamųjų darbų, 

įveiklinimo, interjero komponavimo, 

inventoriaus komplektavimo veikloje. 

A.Bagdonavičius 

T. Norbutienė 

2021 m. I–II 

ketvirtis 

Aptarimas 

direkciniuose 

posėdžiuose 

2. Organizuoti – parengti patalpas Aukštoji 

g.12-4 įveiklinimo ir pritaikymo ugdymo 

reikmėms. 

A.Bagdonavičius 

T. Norbutienė 

2021 m. I–

IV ketvirtis 

 

Aptarimas 

direkciniuose 

posėdžiuose 

3.Studijoje „Inkarėlis“ salės grindų keitimas. A.Bagdonavičius 

T. Norbutienė 

2021 m. I–

IV ketvirtis 

 

Aptarimas 

direkciniuose 

posėdžiuose 

4. Isigyti kokybiškos šiuolaikiškos kilnojamos 

apšvietimo aparatūros komplektą (koncertams 

išvykoms). 

A.Bagdonavičius 

T. Norbutienė 

D. Jagminienė 

2021 m. I–

IV ketvirtis 

 

Aptarimas 

direkciniuose 

posėdžiuose 

5. Diegti ir atnaujinti įstaigos informacines ir 

komunikacines technologijas. Įsigyti elektrinį 

pianiną, vaizdo projektorių. 

Keisti langus studijoje (Šaulių g. 14) (priedas 

Nr. 6), studijoje „Inkarėlis“ salės grindis. 

A.Bagdonavičius

T. Norbutienė 

G. Milinis 

D. Jagminienė 

2021– 

2022 m 

Aptarimas  

direkciniuose 

posėdžiuose 

6. Atlikti vidaus einamojo remonto darbus, 

parengti  mokymosi patalpas ugdymo procesui 

naujiems mokslo metams. Atlikti remontą  

pirmojo aukšto koridoriuje, kabinetuose. 

A.Bagdonavičius 

T. Norbutienė 

2021– 

2022 m. 

Pastato 

priežiūrą 

reglamentuojant

ys dokumentai 

7. Dalyvauti Paryžiaus Komunos g.16A 

patalpų baigiamojo remonto ir perdavimo 

darbe. 

A.Bagdonavičius 

T. Norbutienė 

2021 m. I–II 

ketvirtis 

Aptarimas 

direkciniuose 

pasitarimuose 

  

 11.9. PLĖTOTI BENDRADARBIAVIMĄ SU TĖVAIS IR GERINTI 

INFORMACIJOS SKLAIDĄ 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Organizuoti būrelių, studijų, ansamblių  

mokinių tėvų susirinkimus, juose dalyvauti 

administracijos atstovams ir informuoti apie 

mokesčių savalaikį mokėjimą bei kitas 

aktualijas. 

Administracija, 

Mokytojai, 

Studijų vedėjai 

2 kartus 

per metus 

Susirinkimų 

protokolai 

2. Įtraukti tėvų atstovus į KKLJC savivaldos 

(tarybos) veiklą. 

A. Bagdonavičius 

S. Barauskaitė 

Nuolat  JC  savivaldos 

dokumentai 

3. Skatinti tėvų dalyvavimą  bei iniciatyvą 

būrelių, studijų veikloje, siekiant  mokytojui 

kurti kokybišką vaiko ugdymosi aplinką. 

Informuoti tėvus apie laiku nesumokėtus 

mokesčus. 

Mokytojai Nuolat  

4. Teikti informaciją apie institucijos veiklą, 

jos galimybes įstaigos viduje ir išorėje 

pasitelkiant informacijos sklaidos priemones. 

K. Stasiulienė 

V. Paulauskas 

Nuolat Informacija 

internetinėje 

svetainėje. 

5. Skelbti mokinių ir įstaigos pasiekimus 

KKLJC stenduose, internetinėje svetainėje, 

Facebook paskyroje, žiniasklaidoje. 

K. Stasiulienė  

V. Paulauskas 

I. Žvinklienė 

Nuolat Informaciniai 

stendai, spauda, 

internetinė 

svetainė 

6. Rengti bendras mokinių ir tėvų kūrybines 

programas. 

D. Jagminienė 

 

Nuolat Kūrybiniai 

projektai, 

koncertai 
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 11.10. FORMUOTI ĮSTAIGOS KULTŪRĄ IR PUOSELĖTI ĮSTAIGOS 

TRADICIJŲ KŪRIMĄ, STIPRINTI  JC BENDRUOMENĘ BEI SKATINTI JOS 

PLĖTRĄ 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Organizuoti tradicinius renginius įstaigos 

bendruomenėje. 

 

2. Paminėti tarptautinę Mokytojo dieną bei 

kalendorines šventes, puoselėti 

bendruomeniškumą. 

 

3. Skatinti mokytojus už sėkmingą pedagoginę 

veiklą. 

 

4. Inicijuoti mokytojų pasiekimų sklaidą 

(dailės mokytojų parodos, muzikos mokytojų 

koncertai ir t.t.). 

 

5. Nuolat atnaujinti suvenyrus su įstaigos logo, 

kartą per metus išleisti kalendorių. 

A. Bagdonavičius 

K. Stasiulienė 

G. Milinis 

D. Jagminienė 

2021 m. Renginių 

vaizdinė 

medžiaga 

Direktoriaus 

įsakymai 

 

11.11. SUDARYTI GALIMYBES KIEKVIENAM UGDYTINIUI TAPTI 

IŠSILAVINUSIA, PILIETIŠKA, ATSAKINGA  IR KŪRYBINGA ASMENYBE 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Vykdyti ir dalyvauti gabių mokinių ugdymo 

programose. Skatinti ir inicijuoti jų 

dalyvavimą miesto, respublikiniuose bei 

tarptautiniuose festivaliuose, konkursuose. 

2. Vykdyti tautiškumo ugdymo projektus. 

3. Tobulinti nuotolinio ugdymo programą, 

kurti naujas platformas, suteikti galimybę 

visiems mokiniams dalyvauti ugdymo 

procese. 

A. Bagdonavičius 

K. Stasiulienė 

2021 m. Padėkos, 

apdovanojimai, 

laureatų 

diplomai, 

virtualūs 

koncertai, 

videoklipai 

        
11.12. VYKDYTI ATVIRĄ DARBĄ SU JAUNIMU 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo forma 

1. Atlikti jaunimo poreikių 

analizę (apklausos, darbo su 

jaunimu formų poreikio analizė). 

V. Bružienė 

 

II-IV ketv. Sukurta ir naudojama 

lankytojų poreikių 

apklausos sistema. 

Atlikta darbo su jaunimu 

analizė 
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2. Užtikrinti turiningą laisvalaikį 

pagal jaunimo poreikius (teminės 

užimtumo veiklos, projektinės 

veiklos, darbo grupių sudarymas). 

 

V. Bružienė 

G. Klinkovė 

G. Kontaras 

2021 m.  

3. Stiprinti  jaunuolių socialinius 

įgūdžius (veiklos jaunimui: 

diskusijos, veiklų  aptarimai, 

susitikimai, pilietinės akcijos 

individualus ir grupinis darbas su 

jaunimu). 

 

V. Bružienė 

G. Klinkovė 

G. Kontaras 

2021 m. Specialistų įtraukimas 

(socialiniai pedagogai, 

socialiniai darbuotojai, 

psichologai, darbo 

biržos darbuotojai, 

savivaldybės darbuotojai 

ir pan.) 

Darbas su jaunimu 

gatvėje pietinėje miesto 

dalyje (2 darbuotojų 

etatai) 

4. Skatinti tarpžinybinį ir 

tarpsektorinį bendradarbiavimą 

(susitikimai, konsultacijos, 

pristatymai su socialiniais 

partneriais, 

darbo grupės su socialiniais 

partneriais probleminiams 

(prevencijos) klausimams 

sudarymas, bendrų veiklų su soc. 

partneriais vykdymas). 

V. Bružienė 

 

2021 m. Dalyvavimas Klaipėdos 

m. savivaldybės Vaiko 

gerovės komisijos 

posėdžiuose, Jaunimo 

vasaros akademijos 

darbo grupėje 

1 kartą metuose Atvirų 

jaunimo erdvių veiklos 

pristatymas soc. 

partneriams 

Sudarytos 2 

bendradarbiavimo 

sutartys su 

organizacijomis 

Bendros veiklos, 

renginiai (sporto, 

patyčių prevencijos, 

sveikatinimo) kartą į 

ketvirtį 

5.Teikti kokybiškas paslaugas 

mažiau galimybių turinčiam 

jaunimui (informavimo ir 

konsultavimo paslaugos 

jaunimui). 

V. Bružienė 

G. Klinkovė 

G. Kontaras 

2021 m. Informavimo paslaugos 

pagal poreikį 

Nukreipimas pas 

specialistus 

(psichologas, 

teisininkas, darbo biržos 

atstovas, visuomenės 

sveikatos centro 

atstovas) pagal poreikį. 

Jaunimo darbuotojų 

dirbančių gatvėje 

susitikimai su jaunimu 
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6. Gerinti AJE infrastruktūrą 

(paraiškos savivaldybei dėl 

patalpų remonto, prekių įsigijimo, 

projektinė veikla). 

V. Bružienė 

 

2021m. Priemonių įsigijimas: 

kompiuteris. 

Priemonės veiklai iš 

projektinių lėšų 

7. Gerinti vidinę ir išorinę 

komunikaciją (nuolat atnaujinama 

informacija socialiniuose 

tinkluose, visuomenės 

informavimas apie centre 

vykstančius ir vykusius renginius 

bei veiklas). 

 

V. Bružienė 

G. Klinkovė 

G. Kontaras 

2021 m. Padidinti socialinės 

paskyros puslapio sekėjų 

iki 3400 žm. 

Naujienlaiškiai mėnesio 

pradžioje. 

Pranešimai žiniasklaidai 

2 kartus per metus. 

Veiklų pristatymai 1 

kartą per metus 

8. Sudaryti sąlygas darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimui, 

kompetencijų ugdymui 

(mokymai, seminarai, 

konsultacijos, atvejų analizės, 

supervizijos, pasidalinimai darbo 

su jaunimu patirtimi su kitų 

įstaigų jaunimo darbuotojais). 

 

 

 

V. Bružienė 

 

2021 m. 5 dienos į metus 

kvalifikacijos kėlimui. 

Vieną kartą mėnesyje 

susitikimai su PPT 

darbuotojais. 

Konsultacijos pagal 

poreikį. 

1 kartą per mėnesį 

supervizijos. 

2 susitikimai (Rietavas, 

Gargždai), 2 

išvažiuojamieji 

susitikimai 

Europos savanorių 

tarnybos projekto  veiklų 

vykdymas, naujos 

paraiškos paruošimas. 

1 savanoris 

9. Organizuoti veiklos 

įsivertinimą ir trūkstamų 

kompetencijų išsiaiškinimą 

(poreikių analizė, įsivertinimai 

(atsakomybės, užduočių atlikimas 

komandoje), darbuotojų ir 

savanorių susirinkimai). 

V. Bružienė 2021 m. Ketvirtiniai 

įsivertinimai. 

1 kartą per savaitę 

darbuotojų susirinkimai. 

1 kartą per mėnesį 

savanorių susirinkimas 

 

10.  Efektyvinti nuotolinio 

bendravimo su jaunimu 

galimybes, plėsti bekontakčių 

paslaugų – informavimo, renginių 

organizavimo, platformų 

pritaikymo – aspektus. Išnaudoti  

esamų virtualių svetainių  

jaunimui pasiūlą (šiuo metu 

naudojama Zoom, Google Meet). 

V. Bružienė 2021 m. Darbuotojų apklausa 1 

kartą per metus 

Renginiai skirti 

darbuotojų motyvacijai:  

4 renginiai (Atvirų 

jaunimo erdvių ir 

KKLJC) 

Už gerus metų rezultatus 

paskatinti darbuotojus 

11. Skatinti savanorystę Atvirame 

jaunimo centre 

(bendradarbiavimas su kitomis 

institucijomis ir organizacijomis, 

ieškant potencialių savanorių 

V. Bružienė 

G. Klinkovė 

G. Kontaras 

2021m. Vienas tarptautinis 

savanoris per metus. 

Du vietiniai savanoriai 

per metus. 

Savanorių mokymai 
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(tarptautinių ir vietinių) 

Sudaryti sąlygas ilgalaikei 

savanoriškai veiklai). 

 

    
 

V. LAUKIAMAS REZULTATAS 

 

14. Įgyvendinus uždavinius bus pasiekti pokyčiai: 

14.1. Užtikrintas vaiko, paauglio, jaunuolio kultūrinis ugdymas ir meninė saviraiška. 

14.2. Kokybiškų organizuojamų renginių, festivalių, akcijų, parodų pristatymas Klaipėdos 

miesto visuomenei. 

14.3. Suformuota vidinė įstaigos kultūra su savitomis tradicijomis.  

14.4. Praplėstos darbo formos su Atvirų jaunimo erdvių jaunimu. 

15. Programai įgyvendinti bus skiriama 1.240.400 EUR iš savivaldybės biudžeto, 37.800 EUR 

dotacija neformaliajam vaikų švietimui finansuoti. 

16. Dalis programos bus finansuojama iš specialiųjų programų (planuojama surinkti 42.000 

EUR pajamų už paslaugas), patalpų nuomos 7.000 EUR ir paramos 18.000 EUR 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotoja ugdymui –  Kornelija Stasiulienė 

ir direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems reikalams  – Teresė Norbutienė. 

18. Priežiūrą vykdys direktorius – Aleksas Bagdonavičius. 

19. Už plano vykdymą bus atsiskaitoma įstaigos savivaldos institucijai – KKLJC tarybai ir 

steigėjui – Klaipėdos miesto savivaldybei. 
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Klaipėdos karalienės Luizės 

          jaunimo centro 2021 m. veiklos plano 

                              1 priedas 

 

MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS (TOBULINIMAS) 

2021 METAI 

 

Nr.                                                                                                                               Mokytojo vardas, pavardė Kvalifikacijos tobulinimo tema Laikas Įstaigos, institucijos 

organizuojančios 

kvalifikacijos 

tobulinimą, 

pavadinimas 

Lėšos 

1. 1

. 

Aleksas Bagdonavičius Vadyba, lyderystė, 

psichologija, pedagogika, asmens 

duomenų apsauga 

I pusmetis 

II pusmetis 

PŠKC Klaipėda, 

Lietuvos vaikų ir 

jaunimo centras 

(Vilnius), Lietuvos 

neformaliojo švietimo 

centras (Vilnius) 

S.L 

2.  Kornelija Stasiulienė Vadyba, lyderystė, 

psichologija, pedagogika, civilinė 

sauga, asmens duomenų apsauga 

I pusmetis 

II pusmečiai 

PŠKC Klaipėda, 

Lietuvos vaikų ir 

jaunimo centras 

(Vilnius), Lietuvos 

neformaliojo švietimo 

centras (Vilnius), 

Klaipėdos apskrities 

priešgaisrinė gelbėjimo 

valdyba 

S.L 

3. 2

. 

Saulė Barauskaitė Vadyba, pedagogika, psichologija, 

civilinė sauga, asmens duomenų 

apsauga 

I pusmetis 

II pusmečiai 

PŠKC Klaipėda, 

Lietuvos vaikų ir 

jaunimo centras 

(Vilnius), Klaipėdos 

apskrities priešgaisrinė 

S.L 
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gelbėjimo valdyba 

4.  Dalia Jagminienė Vadyba, dailė, psichologija, 

pedagogika, asmens duomenų 

apsauga 

I pusmetis 

II pusmetis 

PŠKC  

Klaipėda, Lietuvos 

neformaliojo švietimo 

centras (Vilnius) 

S.L 

5.  Gediminas Milinis Vadyba, teatras, psichologija, 

pedagogika, asmens duomenų 

apsauga 

I pusmetis 

II pusmečiai 

PŠKC 

Klaipėda, Lietuvos 

neformaliojo švietimo 

centras (Vilnius) 

S.L 

6.  Violeta Jokubynaitė Vadyba, pedagogika, psichologija, 

atviro darbo su jaunimu metodika, 

asmens duomenų apsauga  

I pusmetis 

II pusmečiai 

PŠKC 

Klaipėda 

Jaunimo reikalų 

departamentas 

S.L 

7. 3

. 

Teresė Norbutienė Viešieji pirkimai, pedagogika, 

psichologija, civilinės sauga, asmens 

duomenų apsauga 

I pusmetis 

II pusmečiai 

PŠKC  

Klaipėda, Klaipėdos 

apskrities priešgaisrinė 

gelbėjimo valdyba 

S.L 

8. 5

. 

Ina Žvinklienė Metodininko veikla, kompiuterinės 

programos, psichologija, pedagogika, 

asmens duomenų apsauga 

I pusmetis 

II pusmečiai 

PŠKC 

Klaipėda 

S.L 

9.  Valdas Paulauskas Metodininko veikla, choreografija, 

psichologija, pedagogika, asmens 

duomenų apsauga, kompiuterinės 

programos 

I pusmetis 

II pusmečiai 

PŠKC  

Klaipėda,  

Vilnius; Gargždų raj. 

švietimo centras 

S.L 

10.  Gintarė Klinkovė Pedagogika, psichologija, atviro 

darbo su jaunimu metodika, asmens 

duomenų apsauga 

I pusmetis 

II pusmečiai 

PŠKC 

Klaipėda 

Jaunimo reikalų 

departamentas 

S.L 
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11.  Gražvydas Kontaras Pedagogika, psichologija, atviro 

darbo su jaunimu metodika, asmens 

duomenų apsauga 

I pusmetis 

II pusmečiai 

PŠKC 

Klaipėda 

Jaunimo reikalų 

departamentas 

S.L 

12. 6
. 

Regina Vindžigalskienė Muzika, psichologija, pedagogika, 

asmens duomenų apsauga 

I pusmetis 

II pusmečiai 

PŠKC  

Klaipėda, Gargždų raj. 

švietimo centras 

S.L 

13. 7
. 

Algirdas Zigmantas Muzika, psichologija, pedagogika, 

informacijos technologijos, asmens 

duomenų apsauga 

I pusmetis 

II pusmečiai 

PŠKC  

Klaipėda 

S.L 

14. 8
. 

Žilvinas Gaubas Muzika, psichologija, pedagogika, 

asmens duomenų apsauga 

I pusmetis 

II pusmetis 

PŠKC  

Klaipėda 

S.L 

15.  Diana Pučkorienė Choreografija, psichologija, 

pedagogika, asmens duomenų 

apsauga 

I pusmetis 

II pusmečiai 

PŠKC 

Klaipėda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

S.L 

16. 9
. 

Violeta Šleinienė Choreografija, psichologija, 

pedagogika, asmens duomenų 

apsauga  

I pusmetis 

II pusmečiai 

PŠKC 

Klaipėda, Birštonas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

S.L 

17.  Laura Šleiniūtė Choreografija, psichologija, 

pedagogika, asmens duomenų 

apsauga 

I pusmetis 

II pusmečiai 

PŠKC  

Klaipėda, Birštonas 

S.L 

18.  Milda Ruginytė Šimkuvienė Choreografija, psichologija, 

pedagogika, asmens duomenų 

apsauga 

I pusmetis 

II pusmečiai 

PŠKC  

Klaipėda 

S.L 

19.  Dalia Balsienė Muzika, psichologija, pedagogika, 

asmens duomenų apsauga 

I pusmetis 

II pusmetis 

PŠKC  

Klaipėda 

S.L 

20.  Regina Zavadskytė Muzika, psichologija, pedagogika, 

asmens duomenų apsauga 

I pusmetis 

II pusmetis 

PŠKC  

Klaipėda 

S.L 

21.  Ilona Stankevičienė Choreografija, psichologija, 

pedagogika, vadyba, asmens 

duomenų apsauga 

I pusmetis 

II pusmečiai 

PŠKC  

Klaipėda, Vilnius 

S.L 
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22.  Eglė Kiškiūnienė  Vaiko auginimo 

atostogose 

  

23.  Audronė Bastytė-Ignatavičė Choreografija, psichologija, 

pedagogika, asmens duomenų 

apsauga 

I pusmetis 

II pusmečiai 

PŠKC  

Klaipėda 

S.L 

24.  Romualdas Kalvėnas Muzika, psichologija, pedagogika, 

asmens duomenų apsauga 

I pusmetis 

II pusmetis 

PŠKC  

Klaipėda 

S.L 

25.  Aušra Butkevičienė Muzika, psichologija, pedagogika I pusmetis 

II pusmečiai 

PŠKC 

Klaipėda, Vilnius 

S.L 

26.  Livija Trakumienė Muzika, teatras, psichologija, 

pedagogika, asmens duomenų 

apsauga 

I pusmetis 

II pusmetis 

PŠKC  

Klaipėda, Vilnius 

S.L 

27.  Audronis Trakumas Muzika, teatras, psichologija, 

pedagogika 

I pusmetis 

II pusmetis 

PŠKC  

Klaipėda, Vilnius 

S.L 

28.  Rima Spalinskienė Muzika, psichologija, pedagogika, 

asmens duomenų apsauga 

I pusmetis 

II pusmečiai 

PŠKC 

Klaipėda 

S.L 

29.  Irmantas Mikalonis Muzika, psichologija, pedagogika, 

asmens duomenų apsauga 

I pusmetis 

II pusmečiai 

PŠKC 

Klaipėda 

S.L 

30. 1
4

. 

Laima Stončiūtė Pedagogika, vaikų psichologija, 

dailė, asmens duomenų apsauga 

I pusmetis 

II pusmečiai 

PŠKC 

Klaipėda, Vilnius 

S.L 

31. 1
6

. 

Vitalijus Chomičenkas Pedagogika, vaikų socialinė 

pedagogika ir psichologija, dailė, 

asmens duomenų apsauga 

I pusmetis 

II pusmečiai 

PŠKC  

Klaipėda 

S.L 

32. 2
4

. 

Loreta Laurinavičienė Dailė, dizainas, pedagogika, 

psichologija, asmens duomenų 

apsauga 

I pusmetis 

II pusmečiai 

PŠKC 

Klaipėda, Kretingos 

raj. švietimo centras 

S.L 

33.  Renata Sondaitė - Bunevičienė Dailė, dizainas, pedagogika, 

psichologija, asmens duomenų 

apsauga 

I pusmetis 

II pusmečiai 

PŠKC 

Klaipėda, Kretingos 

raj. švietimo centras 

S.L 

34.  Virginija Urbonavičienė Dailė, psichologija, pedagogika, 

asmens duomenų apsauga 

I pusmetis 

II pusmetis 

PŠKC  

Klaipėda, Kretingos 

S.L 
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raj. švietimo centras 

35.  Jurgita Mockuvienė Muzika, psichologija, pedagogika, 

asmens duomenų apsauga 

I pusmetis 

II pusmetis 

PŠKC  

Klaipėda 

S.L 

36.  Aušra Mieleikienė Muzika, psichologija, pedagogika, 

asmens duomenų apsauga 

I pusmetis 

II pusmetis 

PŠKC  

Klaipėda 

S.L 

37.  Rimutė Svytytė Teatras, psichologija, pedagogika, 

asmens duomenų apsauga 

I pusmetis 

II pusmečiai 

PŠKC 

Klaipėda 

S.L 

38.  Audra Lenkauskienė Literatūra, teatras, psichologija, 

pedagogika, asmens duomenų 

apsauga 

I pusmetis 

II pusmetis 

PŠKC  

Klaipėda 

S.L 

39. 2
8

. 

Esmeralda Zubrickienė Choreografija, psichologija, 

pedagogika 

I pusmetis 

II pusmečiai 

PŠKC  

Klaipėda, Vilnius 

S.L 

40.  Donata Meiliūtė-Paulauskienė Choreografija, psichologija, 

pedagogika, asmens duomenų 

apsauga 

I pusmetis 

II pusmečiai 

PŠKC 

Klaipėda 

S.L 

41.  Mindaugas Padagas Choreografija, psichologija, 

pedagogika, asmens duomenų 

apsauga 

I pusmetis 

II pusmečiai 

PŠKC  

Klaipėda 

S.L 

42. 2
9

. 

Lina Klepeckaitė Diržininkienė Choreografija, psichologija, 

pedagogika, asmens duomenų 

apsauga 

I pusmetis 

II pusmečiai 

PŠKC  

Klaipėda 

S.L 

43. 2
9

. 

Jolanta Kriaučelienė Muzika, psichologija, pedagogika, 

asmens duomenų apsauga  

I pusmetis 

II pusmečiai 

PŠKC 

Klaipėda 

S.L 

44.  Anastazija Vainoriūtė Muzika, psichologija, pedagogika, 

asmens duomenų apsauga  

I pusmetis 

II pusmečiai 

PŠKC 

Klaipėda 

S.L 

45. 3
1

. 

Ilona Stančikienė Teatras, psichologija, pedagogika, 

dailė, asmens duomenų apsauga 

I pusmetis 

II pusmečiai 

PŠKC 

Klaipėda 

S. L. 

 

46. 3Edita Milinienė Teatras, psichologija, pedagogika, I pusmetis PŠKC S. L. 
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4

. 

asmens duomenų apsauga II pusmečiai Klaipėda S. L. 

47. 3
5

. 

Antanas Milinis Teatras, psichologija, pedagogika, 

asmens duomenų apsauga 

I pusmetis 

II pusmečiai 

PŠKC 

Klaipėda 

S. L. 

 

48.  Jolita Merinienė Choreografija, psichologija, 

pedagogika, asmens duomenų 

apsauga 

I pusmetis 

II pusmečiai 

PŠKC  

Klaipėda 

S.L 

49.  Viačeslavas Tarasovas Muzika, psichologija, pedagogika, 

asmens duomenų apsauga  

I pusmetis 

II pusmečiai 

PŠKC 

Klaipėda 

S.L 

50.  Nina Dzimidienė Muzika, psichologija, pedagogika, 

asmens duomenų apsauga 

I pusmetis 

II pusmetis 

PŠKC  

Klaipėda 

S.L 

51.  Martynas Slovikas Teatras, psichologija, pedagogika, 

asmens duomenų apsauga 

I pusmetis 

II pusmetis 

PŠKC  

Klaipėda 

S.L 

52.  Karolis Maiskis Teatras, psichologija, pedagogika, 

asmens duomenų apsauga 

I pusmetis 

II pusmetis 

PŠKC  

Klaipėda 

S.L 

53.  Samanta Pinaitytė-Maiskienė Teatras, psichologija, pedagogika, 

asmens duomenų apsauga 

I pusmetis 

II pusmetis 

PŠKC  

Klaipėda 

S.L 
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Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro 2021 m. 

veiklos plano 

                                                         2 priedas 

 

KLAIPĖDOS KARALIENĖS LUIZĖS JAUNIMO CENTRO MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS 

PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS PROGRAMA 2021–2023 METAMS 

                       

Eil. 

Nr. 

Mokytojo vardas ir 

pavardė 

Išsilavinimas ir kvalifikacija 
Mokomasis 

dalykas 

Turima 

kvalifikacinė 

kategorija 

Kvalifikacinės 

kategorijos 

įgijimo data 

Siekiama 

kvalifikacinė 

kategorija 

Atestacijos  

data Mokymo įstaiga 
Kvalifikacija/ 

specialybė 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Donata Meiliūtė- 

Paulauskienė 

Klaipėdos 

universitetas, 

2013 m. 

Teatro bakalauro 

kvalifikacinis laipsnis bei 

choreografo profesinė 

kvalifikacija 

Choreografijos 

studija 

„Inkarėlis“ 

(šokis) 

  Vyr. mokytoja 

(šokis) 

2021 m. 

I ketvirtis 

2.  Laura Šleiniūtė Klaipėdos 

universitetas 

2006 m. 

Teatro bakalauro 

kvalifikacinis laipsnis, 

choreografo profesinė 

kvalifikacija 

Vaikų šokių 

studija 

„Vijurkas“ 

(šokis) 

Mokytoja – 

metodininkė 

2014 m.  Mokytoja  

ekspertė 

(šokis) 

2021m. II 

ketvirtis 

3.  Martynas Slovikas Klaipėdos 

valstybinė 

kolegija 

2012 m. 

Klaipėdos 

universiteto 

tęstinių studijų 

institutas 

2016 m. 

Elektros inžinerijos profesinio 

bakalauro kvalifikacinis 

laipsnis ir inžinieriaus 

profesinė kvalifikacija 

Mokytojo kvalifikacinė 

kategorija 

Teatro studija 

„Aušra“ (kino 

menas) 

  Vyr. 

mokytojas 

(kino menas) 

2021 II 

ketvirtis 

4.  Mindaugas Padagas Klaipėdos 

Universitetas, 

2014 m. 

Sportinių šokių programa, 

šokio bakalauro kvalifikacinis 

laipsnis 

 

Choreografijos 

studija 

„Inkarėlis“ 

(šokis) 

  Vyr. 

mokytojas 

(šokis) 

2021 m. 

II ketvirtis 



 21 

5.  Milda Ruginytė- 

Šimkuvienė 

Klaipėdos 

Universitetas, 

2008 m. 

Teatro bakalauro 

kvalifikacinis laipsnis ir 

choreografo profesinė 

kvalifikacija 

Choreografijos magistras 

Vaikų šokių 

būrelis „Aurora“ 

(šokis) 

  Vyr. mokytoja 

(šokis) 

2021 m. 

II ketvirtis 

6.  Virginija 

Urbonavičienė 

Šiaulių 

K.Preikšo 

pedagoginis 

institutas 

1982 m. 

Piešimo, braižybos ir darbų 

mokytoja 

 

Fitodizaino 

būrelis, 

Akvarelės studija 

(dailė) 

  Mokytoja 

metodininkė 

(dailė) 

2021 m. II 

pusmetis 

7.  Laima Stončiūtė- 

Tiškė 

Valstybinė 

konservatorija, 

Klaipėdos 

fakultetai, 

1988 m. 

Klaipėdos 

universitetas, 

2000 m.  

Kultūros, švietimo 

darbuotojo, klubinio darbo 

organizatoriaus, metodininko 

kvalifikacija 

 

Pedagogo kvalifikacinė 

kategorija 

Estetinio 

edukacinio 

lavinimo būrelis 

(estetinis 

ugdymas) 

Vyr. 

mokytoja 

2002 m. Mokytoja 

metodininkė 

(estetinis 

ugdymas) 

2022 m. 

II ketvirtis 

 

 

Atestacijos komisijos pirmininkas                                                                          Aleksas Bagdonavičius 

 

 

(Atestacijos komisijos 2020-12-11  posėdžio protokolas Nr. P9-3)   

  

 SUDERINTA                 SUDERINTA          SUDERINTA 

 Karalienės Luizės jaunimo centro direktorius      Karalienės Luizės jaunimo centro tarybos        Karalienės Luizės jaunimo centro mokytojų tarybos                                 

_________________                 2020-11-25 posėdžio protokoliniu nutarimu        2020-09-15 posėdžio protokoliniu nutarimu 

          (parašas)                 (protokolas Nr. V2-7)           (protokolas Nr. V3-2 )  

2021-01-29 
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Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro 

2021 m. veiklos plano 3 priedas 

 

KLAIPĖDOS KARALIENĖS LUIZĖS JAUNIMO  CENTRO SAVIVALDOS 

INSTITUCIJŲ POSĖDŽIAI 

 

Eil. 

Nr. 

Savivaldos 

institucijų 

pavadinimai 

Posėdžių tema Laikas Atsakingas 

1. KKLJC tarybos 

posėdžiai 

   

1.1.  1. KKLJC tarybos veiklos  

programos 2020 m. aptarimas ir  

2021 m. veiklos programos 

tvirtinimas. 

2. KKLJC veiklos plano 

tvirtinimas. 

3. Direktoriaus ataskaitos  už 2020 

m. tvirtinimas. 

  Sausis 

 

I. Stankevičienė 

S. Barauskaitė 

1.2.  „KKLJC veiklos ir finansinė 

ataskaita už 2020 m.” 

Kovas I. Stankevičienė 

S. Barauskaitė 

1.3.  „Dėl ugdytinių skaičiaus 

būreliuose, jų atleidimo nuo 

mokesčių ir kitų lengvatų,  

svarstymas“. 

Rugsėjis I. Stankevičienė, 

S. Barauskaitė 

1.4.  KKLJC Mokytojų atestacijos 

programos tvirtinimas 2022-2024 

m.m.. 

Gruodis I. Stankevičienė 

S. Barauskaitė 

2. KKLJC  

mokytojų tarybos 

posėdžiai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.   „Mokinių priėmimo į KKLJC 

būrelius, studijas aktualijos, tarybos 

sprendimų pokyčiai. Mokinių 

skaičius, grupių formavimas, 

mokesčio už neformalųjį vaikų 

švietimą nustatymas“. 

2021 m. 

rugsėjis 

A. Bagdonavičius 

K. Stasiulienė 

S. Barauskaitė 

G. Milinis 

D. Jagminienė 

2.2.  „Duomenų analize ir įsivertinimu 

pagrįstos švietimo kokybės 

užtikrinimas. Mokytojų ir įstaigos 

veiklos įsivertinimo analizė“. 

2021 m.  

gegužė 

A. Bagdonavičius 

 

2.3.   „Nuotolinio mokymo veiklos 

efektyvinimas. Kontaktinio ir 

nekontaktinio mokymo 

suderinamumas“. 

2021 m. 

kovas  

A. Bagdonavičius 

 

3. KKLJC 

direkciniai 

pasitarimai  

   

3.1.  „Nuotolinio ugdymo tobulinimo 2021 m. A. Bagdonavičius 
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perspektyvos. Naujų platformų 

kūrimas, socialinis 

bendradarbiavimas, dalyvavimas 

renginiuose, konferencijose 

nuotoliniu būdu. 

vasaris 

 

 

3.2.  Naujų priskirtų pastatų (Aukštoji g. 

12-4, Paryžiaus Komunos 16A) 

įveiklinimas, siūlymai, aktualijos. 

2020 m. 

vasaris 

A. Bagdonavičius 

 

3.3.  „Vijurko” salės rekonstrukcija. 

Naudojimo perspektyvos ir veiklos 

inovacijos. 

2020 m. 

kovas 

A. Bagdonavičius 

 

3.4.  „Mokesčių už neformalųjį švietimą 

KKLJC padėtis. Būdai spręsti  

skolų problemas“. 

2021 m. 

balandis 

A. Bagdonavičius 

 

3.5.  Vasaros programos aptarimas. 

Vasaros projektinė veikla. 

2021 m. 

gegužė 

 

A. Bagdonavičius 

 

3.6.  Naujojo biudžeto 2022 m. 

formavimo klausimai. Pirkimų 

plano 2022 m. gairės, prioritetai. 

2021 m. 

spalis 

 

A. Bagdonavičius 

 

3.7.  Veiklos programos įgyvendinimo 

aspektai. Problemos ir pranašumai. 

2021 m. 

gruodis 

A. Bagdonavičius 

 

3.8.  „Dėl  darbo grupių veiklos 

įvertinimo ir darbo efektyvinimo”. 

2021 m. 

gegužė 

A.Bagdonavičius 

4. KKLJC 

Metodinės 

tarybos posėdžiai 

 

 

  

4.1.  Nuotolinis posėdis „Mokytojų 

2020-2021 m. m. atestacijos planai. 

Metodinių dienų, kitų veiklų 

aptarimas, planavimas”. 

2021 m. 

vasaris  

 

I. Mikalonis, 

J. Merinienė, 

R. Sondaitė -

Bunevičienė, 

R. Svytytė 

4.2.  Posėdis „Metodinių grupių veiklos 

planų įgyvendinimas, metodinių 

dienų, mokytojų atestacijos 

aptarimas”. 

2021 m. 

gegužė 

 

I. Mikalonis, 

J. Merinienė, 

R. Sondaitė -

Bunevičienė, 

R. Svytytė 

4.3.  Posėdis „Metodinės tarybos veiklos 

gairės. 2021–2022 m. m. plano 

sudarymas: posėdžių, metodinių 

išvykų, metodinių dienų 

planavimas. Metodinių grupių 

veiklos planavimas”. 

2021 m. 

rugsėjis 

I. Mikalonis, 

J. Merinienė, 

R. Sondaitė -

Bunevičienė, 

R. Svytytė 

5. Metodinės dienos    

5.1.  Metodinė KKLJC choreografų 

diena 

2021 m. 

balandis 

J. Merinienė 

5.2.  Metodinė muzikos mokytojų diena 2021 m. II 

ketvirtis 

I. Mikalonis 

5.3.  Metodinė dailės mokytojų diena 2021 m. 

balandis 

R. Sondaitė-

Bunevičienė 

 

5.4.  Metodinė teatro mokytojų diena 2021 m. R. Svytytė 
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balandis 

5.5.  Metodinė diena „Filmuotos 

vaizdinės medžiagos montavimo 

pradmenys” 

2021 m. II 

ketvirtis 

M. Slovikas 

 

 



 25 

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo 

centro 2021 m. veiklos plano  

4 priedas 

 

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro renginiai 

 

 

Eil. 

Nr.  

Renginio pavadinimas Data  Atsakingas  Dalyvauja Vieta 

I. Organizuoti renginius miesto mokiniams: 

1.  Lietuvos mokinių 

dalykinių olimpiadų, 

konkursų ir kiti renginių 

Klaipėdos miesto etapai 

Sausis – 

Gegužė 

Gruodis  

A. Bagdonavičius 

I. Žvinklienė 

Klaipėdos 

miesto 

mokyklų 

mokiniai 

Klaipėda 

2.  Jaunųjų filologų 

konkursas 

Sausis A. Bagdonavičius  Klaipėdos 

miesto 

mokyklų 

mokiniai 

KKLJC 

3.  Epistolinio rašinio 

konkursas 

Sausis A. Bagdonavičius 

 

Klaipėdos 

miesto 

mokyklų 

mokiniai 

KKLJC 

4.  Lietuvos mokinių meninio 

skaitymo konkurso 

Klaipėdos miesto etapas 

Vasaris A. Bagdonavičius  

K. Stasiulienė 

Klaipėdos 

miesto 

mokyklų 

mokiniai 

Renginys 

koordinuoja

mas, dalyviai 

siunčia video 

įrašus 

5.  Klaipėdos miesto mažųjų 

šokėjų festivalis „Šokime 

kartu – „Junga“, aš ir tu“ 

Gegužė - 

birželis 

I. Stankevičienė 

A. Bastytė- Ignatavičė 

Klaipėdos 

miesto vaikų 

šokių 

kolektyvai 

Nuotoliniu 

būdu 

6.  Klaipėdos miesto 

mokyklų civilinės saugos 

viktorina „Aš žinau, kaip 

būti saugiam ir padėti 

kitam“ 

Kovas V. Paulauskas Klaipėdos 

miesto 

mokyklų 

mokiniai 

KKLJC 

Nuotoliniu 

būdu 

7.  Karalienės Luizės medalių 

teikimo šventė 

Balandis A. Bagdonavičius Pateikti 

kandidatai, 

svečiai 

KKLJC 

8.  Skirta Kovo 11 d. 

Tarptautinis projektas 

Italijos lietuvių iniciatyva 

“Lietuviai, šokim kartu” 

Kovas K. Stasiulienė 

Šokių mokytojai 

Įstaigos šokių  

studijų, būrelių 

mokiniai 

Nuotoliniu 

būdu 

9.  Vaikų šokių studijos 

„Vijurkas“ dalyvavimas 

koncerte „Gintaro laše – 

mano Lietuva“, skirtame 

Kovo 11 d. 

Kovas V.Šleinienė 

L.Šleiniūtė 

Studijos 

mokiniai 

Kultūros 

centras 

„Žvejų 

rūmai“  

Nuotoliniu 

būdu 

10.  Jaunimo pilietinio tautinio 

ugdymo projektas 

Balandis

–gegužė 

A. Bagdonavičius, 

K. Stasiulenė 

Miesto 

mokiniai 

Derinama 

arba 
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Darbo grupė nuotoliniu 

būdu 

11.  Lietuvos mokinių 

dalykinių olimpiadų, 

konkursų ir kiti renginių 

Klaipėdos miesto etapo 

laureatų pagerbimo šventė 

Balandis 

–gegužė 

A. Bagdonavičius  

K. Stasiulienė 

I. Žvinklienė 

 

Miesto 

mokyklų 

mokiniai 

Klaipėdos 

universitetas 

arba 

nuotoliniu 

būdu 

12.  Renovuotos “Vijurko” 

salės atidarymo šventė 

Gegužė V. Šleinienė 

L. Šleiniūtė 

KKLJC 

mokiniai 

KKLJC 

13.  Klaipėdos karalienės 

Luizės jaunimo centro 

būrelių ir studijų vasaros 

poilsio stovyklos, teatro 

studijos „Aušra“ teatrinė 

stovykla 

Birželis S. Barauskaitė 

D. Jagminienė 

G. Milinis 

V. Bružienė 

KKLJC 

mokiniai 

KKLJC 

14.  Koncertai „Draugai – 

draugams“ 

Gegužė - 

birželis 

V. Šleinienė 

L. Šleiniūtė 

Studijos 

“Vijurkas” 

mokiniai 

Kaunas, 

Klaipėda 

15.  Atvirų jaunimo erdvių  

salės futbolo čempionatas 

miesto jaunimui 

Gegužė V. Bružienė Atvirų jaunimo 

erdvių 

lankytojai 

Atviros 

jaunimo 

erdvės 

II. Organizuoti tradicines miesto šventes: 

1.  Mokslo ir žinių dienai. 

Pirmoji pamoka 

Rugsėjis A. Bagdonavičius  

K. Stasiulienė 

 

Miesto 

mokyklų 

mokiniai, 

mokyklų 

vadovai 

Lietuvininkų 

aikštė  

 

2.  Kalėdinis miesto mero 

priėmimas gabiausiems 

miesto mokiniams 

Gruodis A. Bagdonavičius  

K. Stasiulienė 

 

Miesto 

mokyklų 

mokiniai – 

festivalių, 

konkursų 

laureatai 

Klaipėdos 

miesto 

savivaldybė 

3.  Mero priėmimas 

abiturientams 

Gegužė A. Bagdonavičius  

K. Stasiulienė 

 

Miesto 

mokyklų 

abiturientai 

Laikrodžių 

muziejaus 

kiemelis 

4.  Bendruomenių šventė 

“Būkime kartu” 

Gegužė V. Bružienė 

K. Stasiulienė 

Miesto 

visuomenė 

Sąjūdžio 

parkas 

5.  Vasaros poilsio stovyklos Birželis K. Stasiulienė 

V. Šleinienė 

D. Jagminienė 

Miesto ir 

KKLJC 

mokiniai 

Klaipėda 

Kėkštai 

III. Organizuoti miesto, respublikinius, tarptautinius  renginius: 

1.  Šokių kolektyvų festivalis 

„Šokio vizija“ 

Balandis V. Šleinienė 

V. Paulauskas 

Choreografiniai 

kolektyvai 

Kultūros 

centras 

„Žvejų 

rūmai“ arba 

nuotoliniu 

būdu 

2.  Pjesių kūrimo festivalis 

„teatrAKCIJA“ 

Balandis 

– gegužė 

G. Milinis Miesto mokiniai Teatro studija 

„Aušra“ arba 

nuotoliniu 
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būdu 

3.  Jaunųjų šokįėjų festivalis 

“Šokime kartu: “Junga”, 

aš ir tu” 

Gegužė - 

birželis 

I.Stankevičienė Miesto mokiniai LMTA 

Klaipėdos 

fakultetas 

4.  Gitaros  būrelio festivalis 

„Piešiu muziką“ 

Balandis N. Norgėlė-

Dzimidienė 

D. Jagminienė 

Miesto mokiniai Klaipėda 

5.  Tarptautinis koncertas – 

projektas “Šokis užburia” 

Gruodis I.Stankevičienė Lietuvos, 

Latvijos, Estijos, 

Baltarusijos 

šokių kolektyvai 

Palangos 

koncertų salė 

IV. Organizuoti mokinių darbų parodas: 

1.  Dailės studijų ir būrelių 

kūrybinė akcija Laisvės 

gynėjų dienai 

Sausis K. Stasiulienė 

V. Paulauskas 

V. Urbonavičienė 

L. Laurinavičienė 

Dailės studijų 

mokiniai 

KKLJC 

2.  Dailės studijos „Varsa“ 

mokinių darbų parodos 

Rugsėjis 

– gegužė 

L. Laurinavičienė Studijos 

„Varsa“ 

mokiniai 

Miesto 

parodų salės 

3.  Dizaino studijos 

„Kukutis“ mokinių darbų 

parodos 

Rugsėjis 

– gegužė 

R. Sondaitė Studijos 

mokiniai 

Miesto 

parodų salės 

4.  Dailės studijų, fitodizaino, 

alternatyvaus meno 

būrelio parodos 

Rugsėjis 

– gegužė 

Mokytojai Studijų, 

būrelių 

mokiniai 

KKLJC 

5.  Kūrybinė mugė. Mokinių 

ir mokytojų kūrybinių 

darbų parodos 

Kiekvienas dailės būrelis 

po 4–8 parodas per metus 

Sausis – 

gegužė 

Dailės būrelių 

mokytojai 

 

Studijų, 

būrelių 

mokiniai 

KKLJC 

V. Dalyvauti miesto, respublikiniuose, tarptautiniuose renginiuose, konkursuose: 

1. Tarptautinis 

instrumentinės muzikos 

konkursas “Žiemos 

pasaka” 

Sausis D. Jagminienė 

N. Norgėlė-

Dzimidienė 

Muzikavimo 

gitara būrelio 

mokiniai 

Nuotoliniu 

būdu 

2.  Tarptautinis 

instrumentinės muzikos 

festivalis “Krištolinė 

taurė” 

Vasaris D. Jagminienė 

N. Norgėlė-

Dzimidienė 

Muzikavimo 

gitara būrelio 

mokiniai 

Nuotoliniu 

būdu 

3. Respublikinis šiuolaikinio 

šokio konkursas 

„Gintarinis pavasaris“ 

Kovas Šokių studijų, būrelių 

mokytojai 

Šokių studijų, 

būrelių 

mokiniai 

Nuotoliniu 

būdu 

4. Tarptautinis 

choreografijos ir vokalo 

konkursas „Terpsichora“ 

Vasaris Šokių studijų, būrelių 

mokytojai 

Šokių studijų, 

būrelių 

mokiniai 

Latvija, 

nuotoliniu 

būdu 

5. Respublikinis vaikų ir 

jaunimo liaudiškų šokių 

konkursas „Pamario 

susuktinis“ 

Gegužė Šokių studijų, būrelių 

mokytojai 

Šokių studijų, 

būrelių 

mokiniai 

Nuotoliniu 

būdu 

6. Respublikinis šokių 

konkursas CODA 

Gegužė Šokių studijų, būrelių 

mokytojai 

Šokių studijų, 

būrelių 

mokiniai 

Nuotoliniu 

būdu 
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7. Respublikinis šokių 

konkursas „Ant bangos“ 

Birželis Šokių studijų, būrelių 

mokytojai 

Šokių studijų, 

būrelių 

mokiniai 

Palanga 

8. Respublikiniai muzikos 

festivaliai 

Gegužė - 

lapkritis 

R. Vindžigalskienė 

A. Butkevičienė 

R. Spalinskienė 

J. Mockuvienė 

KKLJC 

mokiniai 

Lietuvos 

miestai 

9. Dalyvavimas 

(numatomas) Dainų 

šventėse ( respublikinėje 

ir Vakarų Lietuvos) 

Liepa I.Stankevičienė 

R. Spalinskienė 

V. Šleinienė 

KKLJC 

mokiniai 

Vilnius, 

Klaipėda 

10. Respublikinis šokių 

festivalis „Šoktinis“ 

Birželis V. Šleinienė 

L.Šleiniūtė 

Studijos 

„Vijurkas” 

mokiniai 

Plungė 

11. Koncertinės išvykos į 

tarptautinius šokio 

festivalius 

Liepa V. Šleinienė 

L.Šleiniūtė 

Studijos 

„Vijurkas” 

mokiniai 

Makedonija 

Graikija 

12. Tarptautiniai šokių 

festivaliai 

Balandis

-

rugpjūtis 

D. Jagminienė Studijos 

„Inkarėlis” 

mokiniai 

Pagal 

kvietimus 

13. Teatro meno projektai, 

festivaliai 

Liepa G. Milinis Studijos 

„Aušra” 

mokiniai 

Pagal 

kvietimus 
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Klaipėdos karalienės Luizės  jaunimo 

centro 2021 m. veiklos plano  

4a priedas 

 

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Atvirų jaunimo erdvių renginiai 

 

 

Eil. 

Nr. 

Renginio 

pavadinimas 

Data Atsakingas Dalyvauja Vieta 

1. „Pasidaryk pats“ 

Maisto gaminimo 

vakarai 

2020 m. 

I-IV ketv. 

G. Klinkovė 

G.Kontaras 

Atvirų jaunimo 

erdvių 

lankytojai 

I.Simonaitytės  

g. 24 

2. Muzikinė veikla 2020 m. 

I-IV ketv. 

G. Klinkovė 

G.Kontaras 

Atvirų jaunimo 

erdvių 

lankytojai 

I.Simonaitytės  

g. 24 

3. Protmūšiai 

 

2020 m. 

I-IV ketv. 

G. Klinkovė 

G. Kontaras 

Atvirų jaunimo 

erdvių 

lankytojai 

I.Simonaitytės  

g. 24 

4.  Sporto turnyrai 2020 m. 

I-IV ketv. 

G. Klinkovė 

G. Kontaras 

 

Atvirų jaunimo 

erdvių 

lankytojai 

I.Simonaitytės  

g. 24 

5. Grupiniai 

užsiėmimai – 

diskusijos 

2020 m. 

I-IV ketv. 

G. Klinkovė 

G.Kontaras 

Atvirų jaunimo 

erdvių 

lankytojai 

I.Simonaitytės  

g. 24 

6. „Kavageriai“. 

mėnesio veiklų 

planavimas su 

jaunimu 

2020 m. 

I-IV ketv. 

G. Klinkovė 

G. Kontaras 

Atvirų jaunimo 

erdvių 

lankytojai 

I.Simonaitytės  

g. 24 

  7. Susitikimai su 

profesijų atstovais 

2020 m. 

I-IV ketv. 

G. Klinkovė 

G. Kontaras 

Atvirų jaunimo 

erdvių 

lankytojai 

I.Simonaitytės  

g. 24 

  8. Bendros veiklos su 

Klaipėdos 

profesinių mokyklų  

mokiniais 

2020 m. 

I-IV ketv. 

G. Klinkovė 

G. Kontaras 

Atvirų jaunimo 

erdvių 

lankytojai 

I.Simonaitytės  

g. 24 

  9. „Pasidaryk pats“. 

Rankdarbiai 

2020 m. 

I-IV ketv. 

G. Klinkovė 

G. Kontaras 

Atvirų jaunimo 

erdvių 

lankytojai 

I.Simonaitytės  

g. 24 

10. Stalo žaidimų 

vakarai 

2020 m. 

I-IV ketv. 

G. Klinkovė 

G. Kontaras 

Klaipėdos m. 

jaunimas,  

Atvirų jaunimo 

erdvių 

lankytojai 

I.Simonaitytės  

g. 24 

11. Bendradarbiavimas 

su kitais jaunimo 

centrais (Skuodas, 

Kaunas, Panevėžys ) 

2020 m. 

I-II-III 

ketv. 

V. Bružienė 

G. Klinkovė 

G. Kontaras 

Atvirų jaunimo 

erdvių 

lankytojai ir 

darbuotojai 
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12. Tautiniai renginiai. 

Vasario 16 dienai 

paminėti, Kovo 11 

d.) 

2020 m. 

I-II ketv. 

G. Klinkovė 

G. Kontaras 

Atvirų jaunimo 

erdvių 

lankytojai 

I.Simonaitytės  

g. 24 

13. Individualūs 

užsiėmimai su 

psichologu 

2020 m. 

I-IV ketv. 

G. Klinkovė 

G.Kontaras 

Atvirų jaunimo 

erdvių 

lankytojai 

I.Simonaitytės  

g. 24 

14. Prevenciniai 

susitikimai 

2020 m. 

I-III ketv 

G. Klinkovė 

G. Kontaras 

Atvirų jaunimo 

erdvių 

lankytojai 

I.Simonaitytės  

g. 24 

15. Talentų šou „Rodyk 

ką moki“ 

2020 m. 

I-II ketv. 

G. Klinkovė 

G. Kontaras 

Atvirų jaunimo 

erdvių 

lankytojai 

I.Simonaitytės  

g. 24 

16. Dailės terapijos 

užsiėmimai 

2020 m. 

II, III 

ketv. 

G. Klinkovė 

G. Kontaras 

Atvirų jaunimo 

erdvių 

lankytojai 

I.Simonaitytės  

g. 24 

17. Mokymai, 

diskusijos, paskaitos 

jaunimui 

2020 m. 

I-IV ketv. 

G. Klinkovė 

G. Kontaras 

Atvirų jaunimo 

erdvių 

lankytojai 

I.Simonaitytės  

g. 24 

18. Klaipėdos miesto 

mėgėjų salės futbolo 

turnyras 

„Draugystės erdvė“ 

2020 m. 

II ketv.  

V. Bružienė, 

G. Klinkovė 

G. Kontaras 

Atvirų jaunimo 

erdvių 

lankytojai 

I.Simonaitytės  

g. 24 

19. Rankų lenkimo 

treniruotės 

2020 m. 

I-IV ketv. 

G. Klinkovė 

G. Kontaras 

Atvirų jaunimo 

erdvių 

lankytojai 

I.Simonaitytės  

g. 24 

20. Stovykla 2020 m. 

 I ketv. 

G. Klinkovė 

G. Kontaras 

Atvirų jaunimo 

erdvių 

lankytojai 

 

21. Sporto savaitė 2020 m. 

IV ketv. 

G. Klinkovė 

G. Kontaras 

Atvirų jaunimo 

erdvių 

lankytojai 

I.Simonaitytės  

g. 24 

22. Trumpametražių 

filmų festivalis 

„Video virdulys“ 

2020 m. 

IV ketv. 

V. Bružienė, 

G. Klinkovė 

G. Kontaras 

Atvirų jaunimo 

erdvių 

lankytojai 

I.Simonaitytės  

g. 24 

23. Tradiciniai 

renginiai. Atvirų 

jaunimo erdvių 

gimtadienis 

2020 m. 

IV ketv. 

G. Klinkovė 

G. Kontaras 

Atvirų jaunimo 

erdvių 

lankytojai 

I.Simonaitytės  

g. 24 

24. Tradiciniai AJE 

renginiai. Padėkos 

vakaras 

2020 m. 

IV ketv. 

G. Klinkovė 

G. Kontaras 

Atvirų jaunimo 

erdvių 

lankytojai 

I.Simonaitytės  

g. 24 

25. Mokymai 

darbuotojams 

2020 m. 

I, III ketv. 

V. Bružienė 

G. Klinkovė 

G. Kontaras 

Atvirų jaunimo 

erdvių 

darbuotojai 

I.Simonaitytės  

g. 24 
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Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo 

centro 2021 m. veiklos plano  

5 priedas 

 

 VYKDYTI EINAMĄJĮ PATALPŲ REMONTĄ IR PRIEŽIŪRĄ 

 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingas asmuo Vykdymo terminas Atsiskaitymo forma 

1. Bendradarbiauti ir 

dalyvauti su projekto 

rengėjais, teikti 

pasiūlymus, 

informaciją „Vijurko“ 

salės interjero 

planavimo ir įrangos 

montavimo 

klausimais. Planuoti ir 

organizuoti 

persikėlimo į patalpas   

darbus. 

A. Bagdonavičius 

T. Norbutienė 

 

 

 

 

 

2021 m. I–II ketvirtis 

 

 

 

 

 

 

 

Aptarimas 

direkciniuose 

posėdžiuose 

2. Atlikti senų langų, 

remonto ir dažymo 

darbus. 

T. Norbutienė 2021 m. I–IV ketvirtis 

 

Aptarimas 

direkciniuose 

posėdžiuose 

3. Atlikti einamąjį 

remontą pirmojo 

aukšto koridoriuje ir 

klasėse. 

T. Norbutienė 2021 m. II–IV 

ketvirtis 

 

Aptarimas 

direkciniuose 

posėdžiuose 

4. Studijoje 

„Inkarėlis“ atnaujinti 

elektros instaliaciją, 

lauke įrengti 

apšvietimą. 

T. Norbutienė  

D. Jagminienė 

2021 m. II–IV 

ketvirtis 

 

Aptarimas 

direkciniuose 

posėdžiuose 

5. Apšildymo 

sistemos (radiatorių) 

keitimas. 

T. Norbutienė  

D. Jagminienė 

2021 m. I–IV ketvirtis 

 

Aptarimas 

direkciniuose 

posėdžiuose 

6. Salės grindų 

„Inkarėlis“ keitimas 

(laminato danga 180 

kv.m.). 

T. Norbutienė  

D. Jagminienė 

2021 m. I–IV ketvirtis 

 

Aptarimas 

direkciniuose 

posėdžiuose 

7. Atvirose jaunimo 

erdvėse  einamasis 

remontas (laiptinės, 

higienos patalpų). 

T. Norbutienė 

V. Jokubynaitė 

2021 m. II–III 

ketvirtis 

Aptarimas 

direkciniuose 

posėdžiuose 

8. Studijoje „Aušra“ 

Šaulių g.14,  salės 

remontas, apšvietimo 

įrengimas. 

Langų keitimas. 

T. Norbutienė 

G. Milinis 

2021 m. I–IVketvirtis Aptarimas 

direkciniuose 

posėdžiuose 

9.Organizuoti ir 

dalyvauti erdvių  

Paryžiaus Komunos 

A.Bagdonavičius 

T. Norbutienė 

2021 m. I–II ketvirtis Aptarimas 

direkciniuose 

posėdžiuose 
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g.16A ir Aukštoji g 

12-4 įveiklinimo 

veikloje. 
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Klaipėdos karalienės Luizės 

jaunimo centro 2021 m. 

veiklos plano  

6 priedas 

 

 

        ATNAUJINTI MOKYMO INVENTORIŲ IR INFORMACINES TECHNOLOGIJAS 

 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingas asmuo Vykdymo terminas Atsiskaitymo forma 

1. Muzikos  

instrumentų, garso 

aparatūros 

atnaujinimas. 

T. Norbutienė 

A. Zigmantas 

2021 m. Administracijos ir 

mokytojų tarybos 

posėdžiai 

2. Įsigyti: 

kompiuterius su 

programine įranga (2 

vnt.), vaizdo 

projektorių, 

el.pianiną, planšetes, 

elektrinę orkaitę, 

būgnų komplektą, 

gitaras. 

T. Norbutienė  

V. Paulauskas 

A. Zigmantas 

2021 m. Aptarimas 

direkciniuose 

3. Parengti būtiniausių 

priemonių ir darbų 

viešųjų pirkimų planą 

ir jį vykdyti. 

T. Norbutienė 2021 m. Aptarimas 

direkciniuose 

pasitarimuose 

4. Organizuoti ir 

dalyvauti sporto 

salės,Puodžių g.1, 

Paryžiaus Komunos g. 

16A, Aukštoji g. 12-4 

įveiklinimo darbe. 

T. Norbutienė 2021 m.  



 34 

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo 

centro 2021 m. veiklos plano  

7 priedas 

 

VYKDYTI PEDAGOGINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪRĄ 

 

Eil. 

nr. 

Priemonės Laikas  Atsakingas, 

vykdytojai 

Laukiamas 

rezultatas 

Atsiskaitymo 

tvarka 

1.  Kolektyvų 

veiklos 

programų 

aprobavimas 

Iki 2021-

06-15 

Kuruojantys 

vadovai 

Kolektyvų 

veiklos kokybė 

ir 

inovatoriškuma

s 

Metodinės grupės 

posėdyje 

2.  Kolektyvų ir 

būrelių 

komplektavimas 

2021-09-

29 

Priėmimo 

komisija 

Kuruojantys 

vadovai 

Sukomplektuot

os grupės 

Direkciniame 

pasitarime 

3.  Mokytojų darbo 

apskaitos žurnalų 

pildymo kontrolė 

Kas 

mėnesį 

S. Barauskaitė 

G. Milinis 

D. Jagminienė 

Pagerės žurnalų 

pildymo 

kokybė 

Kuruojančiam 

įstaigos vadovui 

4.  Teikti 

informaciją 

mokytojams 

kvalifikacijos, 

savišvietos 

klausimais 

Nuolat V. Paulauskas 

Kuruojantys 

vadovai 

Mokytojai 

tikslingai 

rinksis 

kvalifikacijos 

kursus, 

seminarus, 

tobulins 

įgūdžius 

Įrašai mokytojų 

veiklos 

įsivertinimuose 

5.  Mokytojų 

ugdomosios 

veiklos, renginių 

stebėjimas 

Nuolat  Kuruojantys 

vadovai 

Gerės 

mokytojų 

ugdomoji 

veikla, renginių 

kokybė 

Pamokos ar 

renginio 

vertinimo lentelės 

6.  Choreografijos 

studijos 

„Inkarėlis“ 

mokytojos 

Donatos  

Meiliūtės- 

Paulauskienės 

užsiėmimų 

stebėjimas 

2021 m. 

I ketvirtis 

Kuruojantis 

vadovas  

K. Stasiulienė 

Pretenduojanči

o įgyti  vyr. 

mokytojos 

(šokis)s 

kvalifikacinę 

kategoriją 

praktinės 

veiklos 

vertinimas 

Pamokos ar 

renginio 

vertinimo 

lentelės, 

stebėjimų 

rezultatų 

aptarimas 

metodinėje 

grupėje 

7.  Vaikų šokių 

studijos 

„Vijurkas“ 

mokytojos 

Lauros Šleiniūtės 

užsiėmimų 

stebėjimas 

2021m. II 

ketvirtis 

Kuruojantis  

vadovas 

A.Bagdonavičius  

Pretenduojanči

o įgyti 

mokytojos 

ekspertės 

(šokis) 

kvalifikacinę 

kategoriją 

praktinės 

veiklos 

vertinimas 

Pamokos ar 

renginio 

vertinimo 

lentelės, 

stebėjimų 

rezultatų 

aptarimas 

metodinėje 

grupėje 
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8.  Teatro studijos 

„Aušra“ 

mokytojo 

Martyno Sloviko 

užsiėmimų 

stebėjimas 

2021 II 

ketvirtis 

Kuruojantis  

vadovas 

A.Bagdonavičius 

Pretenduojanči

o įgyti vyr. 

mokytojo (kino 

menas) 

kvalifikacinę 

kategoriją 

praktinės 

veiklos 

vertinimas 

Pamokos ar 

renginio 

vertinimo 

lentelės, 

stebėjimų 

rezultatų 

aptarimas 

metodinėje 

grupėje 

9.  Choreografijos 

studijos 

„Inkarėlis“ 

mokytojo 

Mindaugo 

Padago 

užsiėmimų 

stebėjimas 

2021 m. 

II ketvirtis 

Kuruojantis  

vadovas 

 

Pretenduojanči

o įgyti vyr. 

mokytojo 

(šokis) 

kvalifikacinę 

kategoriją, 

praktinės 

veiklos 

vertinimas 

Pamokos ar 

renginio 

vertinimo 

lentelės, 

stebėjimų 

rezultatų 

aptarimas 

metodinėje 

grupėje 

10.  Vaikų šokių 

būrelio 

mokytojos 

Mildos 

Ruginytės- 

Šimkuvienės 

užsiėmimų 

stebėjimas 

2021 m. 

II ketvirtis 

Kuruojantis 

vadovas  

K. Stasiulienė 

 

Pretenduojanči

o įgyti  

vyr. mokytojos 

(šokis) 

kvalifikacinę 

kategoriją, 

praktinės 

veiklos 

vertinimas 

Pamokos ar 

renginio 

vertinimo 

lentelės, 

stebėjimų 

rezultatų 

aptarimas 

metodinėje 

grupėje 

11.  Fitodizaino 

būrelio ir 

Akvarelės 

studijos 

mokytojos 

Virginijos 

Urbonavičienės 

užsiėmimų 

stebėjimas 

2021 m. 

II ketvirtis 

Kuruojantis 

vadovas  

K. Stasiulienė 

 

Pretenduojanči

o įgyti  

mokytojos  

metodininko  

(dailė) 

kvalifikacinę 

kategoriją, 

praktinės 

veiklos 

vertinimas 

Pamokos ar 

renginio 

vertinimo 

lentelės, 

stebėjimų 

rezultatų 

aptarimas 

metodinėje 

grupėje 

12.  Atviros pamokos 

muzikos 

mokytojų 

 

1-2 

užsiėmima

i per 

metus 

Muzikos 

mokytojai, 

Kuruojantys 

vadovai 

Pagerės 

užsiėmimų 

kokybė, bus 

pritaikyti nauji 

mokymo 

metodai 

Metodinės grupės 

posėdyje 

13.  Atviros pamokos 

dailės 

mokytojams 

 

1-2 

užsiėmima

i per 

metus 

Dailės 

mokytojai, 

kuruojantys 

vadovai 

Pagerės 

užsiėmimų 

kokybė, bus 

pritaikyti nauji 

mokymo 

metodai 

Pamokos 

vertinimo lentelės 

14.  Atviros pamokos 

teatrų 

mokytojams 

1-2 

užsiėmima

i per 

Teatrų 

mokytojai, 

kuruojantys 

Pagerės 

užsiėmimų 

kokybė, bus 

Metodinės grupės 

posėdyje 
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metus vadovai pritaikyti nauji 

mokymo 

metodai 

15.  Atviros pamokos 

šokio 

mokytojams 

1-2 

užsiėmima

i per 

metus 

Šokio mokytojai, 

kuruojantys 

vadovai 

Pagerės 

užsiėmimų 

kokybė, bus 

pritaikyti nauji 

mokymo 

metodai 

Metodinės grupės 

posėdyje 

16.  Parengti 

užsiėmimų 

tvarkaraščius 

2021-10-

01 

Mokytojai, 

Studijų 

 ir skyriaus 

vedėjai 

 Užsiėmimų 

tvarkaraščiai 

17.  Organizuoti 

įstaigos 

savivaldos 

institucijų 

posėdžius (3 

priedas) 

Pagal 

institucijų 

planus 

A.Bagdonavičius 

I. Stankevičienė 

R.Svytytė 

S. Barauskaitė 

 Posėdžių 

protokolai 

18.  Atestuoti 

mokytojus pagal 

mokytojų 

atestacijos 

programą 

(2 priedas) 

Pagal 

atestacijos

programos 

grafiką 

A.Bagdonavičius 

S. Barauskaitė 

Besiatestuojanty

s mokytojai 

Daugės 

mokytojų, 

turinčių 

kvalifikaciją 

Atestacinės 

komisijos 

posėdžių 

protokolai 

 

 


