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KLAIPĖDOS KARALIENĖS LUIZĖS JAUNIMO CENTRO 2022 METŲ VEIKLOS 

PLANAS  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro veiklos planas 2022 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 2022 - 2024 

m. 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. 2021 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

6. Įgyvendinant 2021 metų planą, buvo siekiama įgyvendinti strateginį tikslą – duomenų 

analize ir įsivertinimu pagrįstos švietimo kokybės užtikrinimas, kuriant savivaldos, socialinės 

partnerystės ir vadovų lyderystės darną.  

Strateginio tikslo įgyvendinimui iškelti 5 metiniai tikslai ir uždaviniai bei priemonės jiems 

įgyvendinti. 

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

lavinimosi motyvacijai, vykdytos priemonės  - organizuoti Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, 

konkursų ir kitų renginių Klaipėdos miesto etapai (35 renginiai). Vykdyta kontaktiniu ir nuotoliniu 

būdu, parengta ataskaita ir apdovanoti Klaipėdos etapo laureatai. KKLJC mokiniai dalyvavo 

pilietiškumo, gabių vaikų ugdymo programose, festivaliuose, konkursuose. Visi būreliai ir studijos 

organizavo mokinių pasiekimų koncertus, parodas.  

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

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

mokinių saviraišką – 2021 m. surengti 9 tradiciniai renginiai. KKLJC organizavo 53-ąjį jaunųjų 

filologų, 50-ąjį tarptautinį jaunimo epistolinio rašinio konkursus, pjesių kūrimo konkursą 

„Teatrakcija“, trumpametražinių filmų festivalį – konkursą „Video virdulys“, miesto 

bendruomenės šventę ,,Būkime kartu”. Teatro studija „Aušra“ organizavo savos kūrybos ir etiudų 

vakarą. KKLJC yra mero Kalėdinio priėmimo gabiems miesto mokiniams organizatorius. Šiame 
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renginyje už svarius pasiekimus buvo apdovanoti 7 įstaigos mokiniai: dailės studijos „Varsa“ 

mokiniai – Ilzė Liškauskaitė, Amelija Railaitė, Justinas Valaitis, Jonas Genys, dainos studijos 

„Keberiokšt“ mokinys – Gedas Naktinis, skaitovų, poetinio teatro būrelio mokiniai – Dominykas 

Adomaitis, Amelija Anastazija Benderavičiūtė. Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras kartu 

su Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi organizavo tradicinį renginį 

- Pirmąją pamoką Lietuvininkų aikštėje, skirtą Mokslo ir žinių dienai, mero priėmimo miesto 

abiturientams paskutinio skambučio šventę. Ketvirtą kartą surengtas miesto geriausių abiturientų 

– šimtukininkų pagerbimas. Organizuoti Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų 

renginių Klaipėdos miesto etapai, mokinių dalyvavimas respublikiniuose etapuose.  

KKLJC įgyvendino vasaros poilsio programą „Aktyvistų vasara. Ieškome talentų“ miesto 

mokiniams.  

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

renginiuose, konkursuose, festivaliuose, projektuose. 2021 m. KKLJC kolektyvai bei studijos 

dalyvavo 337 renginiuose. Dauguma jų vyko nuotoliniu būdu.  Iš jų 102 vyko įstaigoje, 44 – 

Klaipėdos mieste ir apskrityje. Mieste eksponuotos 12 dailės ir dizaino studijų bei būrelių parodos, 

iš jų 7 – mokinių personalinės. Dalyvauta 62 respublikiniuose vaikų piešinių konkursuose. 2021 

m. mokinių darbai buvo siunčiami į 48 tarptautinius piešinių konkursus Brazilijoje, Kinijoje, JAV, 

Prancūzijoje, Bulgarijoje, Anglijoje, Rumunijoje, Slovėnijoje, Čekijoje, Lenkijoje, Latvijoje, 

Baltarusijoje bei pelnė prizines vietas. Trys KKLJC teatrai suvaidino 15 spektaklių. Ansambliai ir 

studijos su mokiniais dalyvavo 103 respublikiniuose konkursuose ir festivaliuose Lietuvoje: 

virtualiame jaunųjų atlikėjų konkurse „In Corpore“, vaikų ir jaunimo festivalyje-konkurse 

„Muzika kviečia kiekvieną“, šokių konkursuose ,,Virtualus šokio virusas“, „Pavasarinė šokių pynė 

2021“, „Šokio fiesta 2021“, „Pamario susuktinis“, džiazo vokalistų konkursuose „Jazz wind“ ir 

“Metamorfozės”, tautinių instrumentų atlikėjų konkursuose „Tautiniai atspindžiai“, „Skambėkime 

- 2021“ ir ,,Tautiniai gaidų raštai“, piešinių konkursuose - „Knygų namų šviesa “, „Žemės 

pasakojimai 2021“, „Palaikome organų donorystę“, „Lietuvos paukščiai”. Skaitovai dalyvavo 

respublikiniame meninio skaitymo konkurse. Dalyvauta miesto, respublikiniuose ir 

tarptautiniuose organizuojamuose projektuose: MO ir Britų tarybos projekte ,,Vizualinio mąstymo 

mainai mene. Mokytojų projektas”, ,,Lietuviai, šokime kartu“ tarptautiniame jaunųjų lietuvių 

nuotoliniame šokių projekte ,,Sėjau rūta“, LRT iniciatyvos ,,Geltona banga“, kituose projektuose 

- ,,Šokam namuose“, ,,Sugrįžimai“, ,,Online Dance with Pako from PT“, kūrybiniame projekte 

„Vaikystė“. 

2021 m. KKLJC centro būreliai ir studijos dalyvavo 33 tarptautiniuose festivaliuose, 

konkursuose Lietuvoje ir 40 užsienyje. Juose pelnė prizines vietas: tarptautiniame online šokių ir 

dainos  konkurse „Trepsihora“ (Latvija) „Junga“ - I vieta ir „Vijurkas“ – II laipsnio laureatai, 

meninės raiškos konkurse „Скрыжаваннi. Мiнск” (Baltarusija), „Junga“ - II ir III vietos, 

virtualiame šokio ir muzikos atlikėjų festivalyje – konkurse „Idėjų mugė“ (Lietuva), „Junga“ - III 

vieta, šokių konkurse „Dance star“ (Kazachstanas), „Vijurkas“ - Grand prix , I ir II kategorijos 

laureatai, tarptautiniame konkurse „World Art Games“ (Ispanija), Muzikavimo gitaros studija  - II 

vieta, tarptautiniame konkurse „Talents of Europe“ (Ispanija), Muzikavimo gitara studija - II vieta, 

jaunųjų atlikėjų konkurse „Ziemas pasaka“ (Latvija), Muzikavimo gitara studija - I vieta, 

konkursas „Jūrmala kristala kauss“ (Latvija), Muzikavimo gitara studija - II vieta, muzikos 

festivalis – konkursas „Winter Stars“ (Lietuva), Muzikavimo gitara studija - I vieta ir „Dolce 

musica“  - I vieta atlikėjams D. Norkui bei M. Barakauskui, konkursas „Silver Palm Baltija“ 

(Latvija), Muzikavimo gitara studija  - I vieta, „Online Wave“ tarptautiniame nuotoliniame 

konkurse (Ispanija) - ,,Keberiokšt Junior – I vieta, ,,Keberiokšt“ Senior – I vieta, „Auksinė 

žuvelė“- I vieta, II tarptautiniame džiazo vokalistų konkurse „Jazz wind 2021“, „Keberiokšt“ - I 

vieta ir „Junior city jazz“ - III vieta solistui D. Vileikiui, vokalinės – instrumentinės muzikos 

konkurse „Astana Vision Contest“( Kazachstanas), „Keberiokšt“ solistė P. Mankutė - I vieta, 

tarptautiniame piešinių konkurse „Padarykime ką nors dėl klimato“ (Lenkija), „Kukutis“ mokinys 

A. Jogminas - laureatas, konkurse „Rudens spalvos“ (Rumunija), „Kukutis“ mokiniai laureatai: A. 

Kerbelytė, U. Jurelevičiūtė, V. Neimontaitė, M. Grabauskaitė, konkurse „Pasaulis“ ( Bulgarija), 
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„Kukutis“ mokinė V. Petrauskaitė – laureatė, konkurse „Tarptautiniai augalų sveikatos metai“ 

(Italija), „Kukutis“ laureatė - G. Česnauskaitė,  konkursuose „Pelėdos“ ir “Kosmosas” (JAV), 

„Kukutis“ (sertifikatai), tarptautiniame nuotoliniame festivalyje-konkurse ,,Kanklės ir kiti 

giminingi Baltijos šalių instrumentai“ (Latvija), „Ralio“ – I vieta (A. Dauginytė), tautinių 

instrumentų konkurse (Kazachstanas), „Ralio“ – Grand prix (K. Butkevičius), nuotoliniame 

tarptautiniame šokio festivalyje - konkurse „Winter Star“, „Aurora“ - I vieta, nuotoliniame teatro 

festivalyje PITONS (Latvija), „Trepsė“ - diplomantai (Grėta Lašinytė, Vilius Vozgirdas), 

tarptautiniame piešinių konkurse (Brazilija), „Varsa“ mokiniai: auksas – A. Turskytė, laureatai – 

R. Zubavičius, V. Berankytė, U. Urbikaitė, R. Prižgintaitė, UNESCO konkurse (Prancūzija) 

„Varsa“ laureatai – I.M. Rupšytė, K. Tinkovaitė, I.Petreikytė, J. Valaitis, L. Sarulytė, A. 

Ilgauskaitė, A. Bačkutė, I.M. Genytė, I. Liškauskaitė, A. Railaitė, piešinių konkurse (Kinija) 

„Varsa“ sidabro apdovanojimas – M. Strigauskaitė, piešinių konkurse (JAV), „Varsa“ diplomas – 

K. Tinkovaitė, piešinių konkurse „Geros manieros“ (Slovėnija), „Varsa“ laureatai – A. Railaitė, 

K. Tinkovaitė, D. Petreikytė, L. Sarulytė, piešinių konkurse Bulgarijoje, „Varsa“ laureatė – Lėja 

Petrovskaja, tarptautiniame piešinių konkurse „Išgirsti slapčiausią gamtos kalbą“ (Lietuva), 

„Varsa“ laureatai – J. Genys, L. Petrovskaja, D. Stankūnaitė, tarptautiniame konkurse „American 

edition“ (JAV), „Belcanto“ – I vieta.  

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

įstaiga vykdė visus metus. KKLJC veikiančių būrelių ir studijų (ugdymo programų) skaičius – 21 

(82 grupės). Įstaigą lankė 1400 mokiniai. Sudarytos sąlygos dirbti kokybiškai, aprūpinta įvairiomis 

būtinomis ugdymo priemonėmis, skirta lėšų mokomajai ir pažintinei veiklai.  

Sudarytos sąlygos dalyvauti veiklose miesto jaunimui – Atviras jaunimo erdves lankė iki 

400 jaunuolių, 2355 apsilankymai per metus, vykdyta 92 veiklos ir renginiai: paskaitos, muzikinės, 

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

protmūšiai. 

6.5. Įstaigoje buvo vykdoma projektinė veikla. 2021 m. KKLJC mokiniai dalyvavo 7 

tautinio ugdymo projektuose. Dainos studija “Keberiokšt” sukūrė ir įrašė dainos „Laisvė” video 

klipą, vaikų šokių studija „Junga“ - video šokį, choreografijos studija „Inkarėlis“ sukūrė video 

filmuką „Pasveikinkim vieni kitus“, skirtus Vasario 16 d. paminėti. Kovo 11 d. paminėti, 

„Keberiokšt“ sukūrė dainos „Ei, Lietuvos kareivėliai“ video klipą, choreografijos studija 

„Inkarėlis“ kompoziciją ir videoklipą ,,Vandenynai“, „Vijurkas“ - filmą, skirtą XIII tautinių šokių 

kolektyvų šventei, teatro studijos „Svajonė“ mokiniai parengė video sveikinimus, pamąstymus ir 

linkėjimus.  

KKLJC dailės būreliai ir studijos surengė virtualų projektą - parodą ,,Žydėjimas“. Teatro 

studija „Aušra“ inicijavo projektą „Kaip tapti normaliu suaugusiuoju“.  

Įstaiga palaiko ryšį su kitomis švietimo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, 

kuria bendrus projektus, akcijas, šventinius renginius mieste: „Muzikos spalvos“, ,,Malūno 

dienos“, ,,Draugai draugams“, „Aš ne vienas pasaulyje“. Dalyvavo rengiamose akcijose 

„Maltiečių sriuba, ,,Aš tikrai myliu Lietuvą“.  

Atviros jaunimo erdvės 2021 m. vykdė LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

projektus „Saugi gatvė jaunimui II“, „Ko negali robotai“, Europos solidarumo korpuso programos 

projektas  "If You See a Need, Take the Lead" (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. 2021 m. dirbo 53 mokytojai, iš jų 15 – mokytojai, vyr. mokytojai – 6, 

mokytojai metodininkai – 11, ekspertai – 12.  

2021 m. atestuoti 3 mokytojai. Įstaigoje veikė 4 metodinės grupės – teatro, muzikos, 

dailės ir šokio. Mokytojai kėlė kvalifikaciją ir tobulino kompetencijas nuotoliniuose seminaruose, 

kursuose, konferencijose. Aktyviai dalyvavo miesto metodinių būrelių veikloje. 20 mokytojų 

skaitė 36 pranešimus, 5 mokytojai vedė seminarus miesto bei apskrities mokytojams ir tai pateikė 

kasmetinėje ataskaitoje - veiklos įsivertinime. 



 

 

 4 

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

savivaldos institucijų posėdžius suvestinėje gauti šie rezultatai: surengti 4 Klaipėdos karalienės 

Luizės jaunimo centro tarybos posėdžiai, 4 Mokytojų tarybos posėdžiai, 4 Metodinės tarybos 

posėdžiai. Vyko metodinių grupių (teatro, šokio, muzikos, dailės) narių susirinkimai - 12. Kartą 

per savaitę organizuoti direkciniai pasitarimai aktualiais, einamaisiais klausimais. Atestacijos 

komisijos posėdis – 1. 

Buvo efektyvinama mikroklimato tyrimų veikla – atliktas profesinių psichosocialinių 

rizikos veiksnių (mobingo) tyrimas ir parengtas veiksmų planas. 

KKLJC veiklos įsivertinimo darbo grupė atliko tyrimus ir pateikė ataskaitą bei 

rekomendacijas veiklai gerinti. 

6.8. Aštuntas uždavinys - užtikrinti saugias, šiuolaikiškas ugdymosi sąlygas ir 

racionalų švietimo infrastruktūros vystymą (vykdymą) pasiektas. Gerinant higienos normų 

reikalavimus, įveiklinta ir sutvarkyta studija „Aukštoji“ – suremontuotos patalpos, sutvarkyta 

ventiliacija, atnaujinti darbo stalai, nupirkti baldai – lentynos daiktams laikyti. Gautas Higienos 

pasas veiklai vykdyti. Pagaminta reklaminė iškaba. Daugiafunkciniam centrui nupirkti rankų 

džiovintuvai ir kitas inventorius. Atliktas remontas pagrindiniam pastate (Puodžių g. 1) – 12 kab., 

įrengta patalpa kostiumų laikymui, pradėta tvarkyti keramikos studijos klasė, atlikti einamojo 

remonto darbai. Nupirktas dezinfekavimui skirtas įrenginys. Nupirkti 2 kompiuteriai, Atvirom 

jaunimo erdvėm nupirktas sporto inventorius. Studijai „Inkarėlis“ nupirktas kompiuteris, džiazo 

studijai – planšetinis kompiuteris, nupirktas televizorius, 2 telefonai, atnaujinti studijos „Junga“ 

kostiumai. 

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. 

Buvo atlikti priešgaisrinės tarnybos patikrinimai, pažeidimų nenustatyta.  

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

įstaiga vykdė organizuojant bendrus mokinių, mokytojų ir tėvų renginius, koncertus, išvykas. 2021 

m. gruodžio mėn. jų surengta – 19 (kontaktiniu būdu) tėvams ir miesto visuomenei. Mokinių 

atstovai informuojami apie ugdytinių pasiekimus įstaigos internetinėje svetainėje ir facebook‘o  

paskyroje. Įstaigoje kiekvienas kolektyvas nuolat papildo savo informacinį stendą. Populiarūs 

KKLJC kolektyvų kalėdiniai renginiai. Rengti susirinkimai tėvams, kurių vaikai dalyvavo 

nuotoliniuose tarptautiniuose festivaliuose užsienyje. Tėvų bendruomenė įtraukiama ir dalyvauja 

KKLJC savivaldoje, kurioje svarstomi aktualūs klausimai susiję su mokinių ugdymu, jo gerinimu. 

Trys iš jų deleguoti ir atsotovauja Jaunimo centro taryboje. 

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 2022 m. įstaigos kalendorius. Įstaigos 

bendruomenę stiprina tradicijų tęsimas – tarptautinės mokytojų dienos ir svarbių kalendorinių 

švenčių  paminėjimas,  mokytojų darbo įvertinimas, apdovanojimas padėkos raštais stiprina 

bendruomenę.  

Įstaigos veiklos viešinimo ir integracijos į mieso kultūrinį gyvenimą tikslu buvo 

sudarytos sutartys su socialianiais partneriais: Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija 

„Apskritasis stalas“, Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės biblioteka ir miesto ugdymo 

įstaigomis. 

6.11. Sėkmingai buvo vykdomas uždavinys – sudaryti galimybes kiekvienam 

ugdytiniui tapti išsilavinusia, pilietiška, atsakinga ir kūrybinga asmenybe. Skaitovų, poetinio teatro 

mokiniai dalyvavo nuotoliniame pilietinio ir tautinio ugdymo projekto Meninio skaitymo šventėje. 

Jaunieji tautinės muzikos ansamblio „Ralio“ atlikėjai meistriškumo patirties sėmėsi dalyvaudami 

konkursuose „Tautiniai atspindžiai“, ,,Tautiniai gaidų raštai“. Virtualiame respublikiniame vaikų 
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ir jaunimo liaudiškų  šokių festivalyje „Šokim šokim Lietuvėle“ vaikų šokių studijos „Vijurkas“ 

mokiniai gilinosi į liaudiško šokio tradicijas ir kultūrą. Nepriklausomybės atkūrimo dienai 

organizavo pristatė nuotolinę koncertinę programą „Gintaro laše mano Lietuva“. Choreografijos 

studijos „Inkarėlis“ mokiniai pasirodė liaudiškų šokių festivalyje „Tek saulele, tek “, „Šoka 

Lietuva 2021”, liaudiškų šokių konkurse-festivalyje „Pamario susuktinis“. Mokiniams organizavo 

nuotolinę šventę ,,Užgavėnių šurmulys”. Vasario 16 d. dainos studijos „Keberiokšt“ mokiniai 

pažymėjo dalyvaudami nuotoliniame tradiciniame koncerte „Mūsų vaikai – Tėvynei Lietuvai“. 

KKLJC dailės būreliai ir studijos pilietiškumą ugdė skatindami mokinius dalyvauti meniniuose – 

kūrybiniuose konkursuose: „Klaipėda švenčia Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną“ (I vieta 

– V. Berankytė, II vieta – A. Kliukaitė, III vieta – I.M. Genytė), „Margutis kitaip“, „Mes užaugome 

laisvi“ (laureatė - B. Šatkutė), „Kaziukas švenčia nepriklausomybės dieną“ (laureatė - E. 

Šliogerytė), „Nupieškime valstybės dieną pasitinkančią Lietuvą“, „Kovų už laisvę ir netekčių 

istorija“ (III vieta – V. Kiaurakytė, paskatinamoji vieta – A. Ilgauskaitė), „Pasakos, patarlės, 

priežodžiai, minklės“ (II laipsnio diplomas – I. Liškauskaitė), „Neužmirštuole, žydėk“, skirtas 

sausio 13-osios metinėms (laureatė – A. Lidžiūtė), „Lietuva jūrinė valstybė“ (I vieta – L. Sarulytė). 

Estetinis edukacinis būrelis nuolat organizuoja vaikų piešinių ir darbelių parodėlės kalendorinių 

švenčių progomis (Kalėdų, Užgavėnių, Velykų švenčių metu). 

Šokio mokytoja Milda Ruginytė-Šimkuvienė kartu su Toscanos (Italija) lietuvių 

bendruomene įgyvendino projektą „Lietuviai šokam kartu !“, kuriame dalyvavo ir KKLJC šokio 

studijų ir būrelių mokiniai. 

KKLJC mokslo metų eigoje ir vasaros programos metu mokiniams organizavo edukacinius – 

pažintinius užsiėmimus Klaipėdos etnokultūros centre, Mažosios Lietuvos istorijos,  Kalvystės, 

Laikrodžių ir Piliavietės muziejuose.  

KKLJC inicijavo ir organizavo kūrybinę akciją, skirtą Sausio 13 d., Laisvės gynėjų 

dienai „Atidavėt save tėvynei“. 

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 92 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 1 vietinis savanoris. 

Nuolat vyko bendradarbiavimas su įstaigomis dirbančiomis su jaunimu. Organizuoti susitikimai 

su policijos, probacijos, sveikatos gerinimo srities specialistais, Rietavo, Vilniaus ir Skuodo Atvirų 

jaunimo centrų darbuotojais. Dėl Lietuvoje paskelbto karantino, Atvirų jaunimo erdvių 

darbuotojai dirbo nuotoliniu būdu Google meet ir Zoom platformose. 

 

    7.  2021 metų plano įgyvendinimo vertinimas pagal SSGG. 

 

Stiprybės Silpnybės 

1. Gerai organizuotas ir atsakingai vykdomas 

ugdymo procesas 

1. KKLJC ugdymo(si) aplinka (Puodžių g. 

1): interjeras, techninės priemonės 

neatitinka lankytojų lūkesčių ir yra 

tobulintini, trūksta erdvių veiklos, renginių 

organizavimui 

2. Kompetentingi ir kvalifikuoti neformaliojo 

švietimo mokytojai 

2. Tėvų atsakomybės stoka mokant 

abonementinį mokestį, užtikrinant nuoseklų 

lankomumą 

3. Ugdymo proceso diferencijavimas ir 

individualizavimas pagal mokinių poreikius, 

gabumus ir galimybes 

3. Mokinių skaičiaus nepastovumas, kaita 

Galimybės Grėsmės 
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1. Patrauklios įstaigos kultūros formavimas, 

veiklos plėtra, pastato (Puodžių g. 1) renovacija, 

daugiafunkcinės salės patrauklių miesto 

bendruomenei  veiklų kūrimas, Atviro jaunimo 

centro – modernios erdvės miesto jaunimui 

kūrimas 

1. Silpna materialinė bazė, neatitinkanti 

laikmečio reikalavimų 

2.  Bendruomeniškumo stiprinimas ir pasiekimų 

sklaida, neformalaus ugdymo poreikių tyrimas, 

pasiūlos gerinimas, naujos ugdymo programos 

2. Konkurencija, nuotolinis ugdymas gali 

sumažinti lankančių KKLJC užsiėmimus, 

renginius mokinių, jaunimo skaičių 

  

III. STRATEGINIS TIKSLAS, METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, PRIORITETAI 

                 
   8. 2022–2024 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 Jaunimo centro 

vystymo perspektyvas ir prioritetus, pastovią kaitą, telkti bendruomenę Jaunimo centro vizijai 

įgyvendinti, aktualioms problemoms spręsti.  

9. KKLJC 2022–2024 metais planuoja įgyvendinti prioritetus: 

1. Profesinis pedagogų skaitmeninio raštingumo tobulinimas (gilinimas), naudojant 

informacines komunikacines technologijas ir skaitmeninį ugdymo turinį; 

2.Mokinių pasiekimų ir veiksmingos švietimo pagalbos įvairių gebėjimų mokiniams 

(vaikams) teikimo gerinimas, taikant mokinio (vaiko)pažangos matavimo sistemą. 

3. Duomenų analize ir įsivertinimu pagrįstos švietimo kokybės užtikrinimas, kuriant 

savivaldos, socialinės partnerystės ir vadovų lyderystės darną. 

 10. Metiniai veiklos tikslai: 

 10.1.Tobulinti neformaliojo vaikų švietimo veiklą. 

 10.2. Sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai, užimtumui, taikant veiklos formų įvairovę; 

 10.3. Kurti saugią,  šiuolaikinę ugdymo(si) reikalavimus atliepiančią aplinką; 

    10.4. Įstaigos dokumentų valdymo ir vidaus kontrolės veiklos organizavimas. 

     

IV. METINIAI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

 11. Įgyvendinant metinius tikslus  numatomi uždaviniai ir priemonės:  

 

 11.1. Gerinti edukacinių renginių miesto mokiniams vykdymą ir kokybę. 

 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 

asmuo 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Organizuoti Lietuvos mokinių dalykines 

olimpiadas ir konkursus (Švietimo skyriaus 

vedėjo 2022 m.  sausio 7 d. įsakymas  Nr. 

ŠV1-3 mokslo metų bendrojo ugdymo 

mokyklų mokinių dalykinių olimpiadų, 

konkursų ir kitų renginių“) 

R. Kaubrys 

S. Barauskaitė 

M. Butkevičius 

Švietimo 

skyriaus 

vedėjo 2022 

m. sausio 7 

d. įsakymu  

Nr. ŠV1-3 

Ataskaita, 

vykdymo 

protokolai 

2. Tradiciniai renginiai, konferencijos, 

edukacinių renginių programa (priedas Nr.3) 

R. Kaubrys 

K. Stasiulienė 

V. Paulauskas 

Darbo grupės 

Pagal 

edukacinių 

renginių 

programos 

planą 

Ataskaitos apie 

vykdytus 

renginius, 

sąmatos, viešųjų 

pirkimų 

dokumentai, 

renginių 
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viešinimo 

medžiaga, 

pranešimai 

spaudai, video 

medžiaga 

3. Ugdymo proceso organizavimo 

efektyvinimas 

3.1. Jaunimo centro Metodinės tarybos, 

KKLJC tarybos, direkciniai posėdžiai. 

(priedas Nr.1) 

3.2. Vykdyti posėdžių protokolų nutarimus 

R. Kaubrys 

K. Stasiulienė 

I. Stankevičienė 

R. Svytytė 

T. Norbutienė 

S. Barauskaitė 

V. Paulauskas 

2022 m. Posėdžių 

protokolai, 

vykdymo 

stebėsenos 

dokumentai 

  

 11.2. Taikyti šiuolaikinius, inovatyvius ugdymo, valdymo metodus ir skatinti 

bendradarbiavimą su socialiniais partneriais 

 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. NVŠ ugdymo programų rengimo 

tobulinimas 

R. Kaubrys 

S. Barauskaitė 

Iki  

rugpjūčio 

1 d. 

Ugdymo 

programos 

2. Dokumentų valdymo  efektyvinimas R. Kaubrys 

K. Stasiulienė 

T. Norbutienė 

2022 m. Mokymų 

organizavimas 

dirbant su 

dokumentais 

sistemoje 

„Avilys“ 

3. Skatinti mokytojų mentorystę, metodinę 

pagalbą naujiems specialistams 

K. Stasiulienė 2022 m. Metodinės 

rekomendacijos 

4. Jaunimo centro struktūrinių padalinių 

dokumentų – nuostatų, vidaus kontrolės rizikų 

procese veiksmų plano parengimas 

R. Kaubrys 

D. Jagminienė 

G. Milinis 

V. Bružienė 

2022 m. Parengti 

dokumentai 

5. Parengti daugiafunkcinio centro veiklų ir 

renginių planą miesto mokiniams ir 

visuomenei 

R. Kaubrys 

darbo grupė 

2022 m. Renginių planas 

6. Efektyvinti bendradarbiavimą su 

socialiniais partneriais – Klaipėdos karininkų 

ramove, VŠĮ „Klaipėdos šventės“ ir kitomis 

institucijomis 

R. Kaubrys 

K. Stasiulienė 

 

2022 m. Bendradarbiavi

mo sutartys 

7. Darbo grupės telkimas naujam veiklos 

kokybės įsivertinimui 2022 m.  

R. Kaubrys 

K. Stasiulienė 

S. Barauskaitė 

R. Svytytė 

I. Stankevičienė 

 

2022 m. Rekomendencijų 

vykdymo 

veiksmų planas 

ir 2022 m. 

veiklos kokybės 

įsivertinimas 

 

 

 11.3. Gerinti  įstaigos paslaugų kokybę, sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai 
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Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Neformaliojo švietimo programų 

parengimas. Poreikių tyrimo analizė. 

Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų 

gerinimas. Naujų ugdymo programų kūrimas 

pagal gyventojų poreikius (fotografijos, gatvės 

šokių, kitų programų – pagal apklausos 

rezultatus) 

R. Kaubrys 

S. Barauskaitė 

K. Stasiulienė 

D. Jagminienė 

G. Milinis 

Mokytojai 

 

2022 m. 

 

 

Ataskaitos 

mokytojų 

įsivertinimo 

dokumentuose, 

ugdymo 

programos. 

Poreikių tyrimo 

ataskaita 

2. Atviro jaunimo centro veiklų efektyvinimas 

(priedas Nr.4) 

 Naujų veiklos tinklelių kūrimas 

 Jaunimo poreikių tyrimo veikla 

R. Kaubrys 

V. Bružienė 

J. Paulauskienė 

 

2022 m. 

 

 

2022 m. Atviro 

jaunimo centro 

veiklos planas.  
Poreikių tyrimų 

ataskaita, 

analizė, 

veiksmų planas  

3. Mokinių dalyvavimas renginiuose, 

konkursuose, parodų organizavimas, dainų 

šventės, tarptautiniai festivaliai 

 

K. Stasiulienė 

V. Paulauskas 

D. Jagminienė 

G. Milinis 

2022 m. 

 

 

Diplomai, 

padėkos raštai, 

mokytojų 

įsivertinimai 

4. Projektinė veikla, projektų fondų paieška 

 

V. Bružienė 

J. Paulauskienė 

D. Malajavas 

 

2022 m. 

 

 

Projektų 

ataskaitos, 

finansiniai 

dokumentai 

5. Vasaros poilsio organizavimas, vasaros 

veiklos programa. Projekto „Aktyvistų vasara“ 

tęstinumas 

5.1. Vasaros programos parengimas 

(edukacinės programos, išvykos, stovyklos, 

renginiai, konkursai, festivaliai) 

K. Stasiulienė 

S. Barauskaitė 

V. Paulauskas 

D. Jagminienė 

G. Milinis 

V. Bružienė 

2022 m. 

 

 

2022m. 

balandis 

Vasaros poilsio 

programa 

Projekto 

„Aktyvistų 

vasara“ 

ataskaita, 

mokytojų 

įsivertinimai 

  

 11.4 Tobulinti mokytojų profesinę kvalifikaciją, metodinę veiklą 

 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Vykdyti darbuotojų kvalifikaciją ir tobulinti jų kompetencijas 

1.1. Organizuoti mokymus, seminarus, 

konferencijas, paskaitas įstaigoje 

R. Kaubrys 

K. Stasiulienė 

T. Norbutienė 

V. Paulauskas 

2022 m. Kvalifikacijos 

pažymėjimai, 

ataskaitų 

įsivertinimas 

1.2. Užtikrinti darbuotojų profesinio 

tobulėjimo kvalifikacijos kompetencijas pagal 

ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą 

R. Kaubrys 

K. Stasiulienė 

V. Paulauskas 

2022 m. Kvalifikacijos 

pažymėjimai, 

ataskaitų 

įsivertinimas, 

ilgalaikės 

programos 

planas 
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1.3. Kryptingas darbuotojų kompetencijų 

tobulinimas miesto, respublikos, 

tarptautiniuose seminaruose, mokymuose, 

konferencijose 

K. Stasiulienė 

V. Paulauskas 

KKLJC 

administracija, 

mokytojai, 

darbuotojai 

2022 m. Kvalifikacijos 

pažymėjimai, 

ataskaitos 

1.4. Tirti ir analizuoti mokytojų kvalifikacijos 

ir kompetencijų tobulinimo poreikius 

V. Paulauskas 

S. Barauskaitė 

2022 m. Atliktas 

tyrimas, 

išsiaiškinti  

poreikiai 

1.5. Organizuoti mokytojų edukacines išvykas R. Kaubrys 

K. Stasiulienė 

 

2022 m. Edukacinės 

išvykos, 

dokumentai 

2. Organizuoti metodinę veiklą, dalyvauti metodiniuose renginiuose 

2.1.Organizuoti metodinių grupių ir metodinės 

tarybos veiklą 

K. Stasiulienė 

R. Svytytė 

 

2022 m. Veiklos planai 

ir vykdymo 

ataskaitos 

2.2. Parengti metodinių grupių veiklos planus R. Svytytė 

I. Mikalonis 

J. Merinienė 

R. Sondaitė-

Bunevičienė 

Rugsėjus Metodinių 

grupių veiklos 

planai 

2.3. Dalyvauti miesto metodinių būrelių 

veikloje 

K. Stasiulienė 

S. Barauskaitė 

mokytojai 

2022 m. Metodinės 

tarybos 

ataskaita 

2.4. Gerosios patirties sklaida įstaigoje, mieste 

ir respublikoje, dalyvavimas metodiniuose 

renginiuose 

Mokytojai 2022 m. Patirties sklaida 

3. Vykdyti mokytojų atestaciją ir stebėseną 

3.1. Konsultuoti mokytojus atestacijos 

klausimais 

S. Barauskaitė 

 

2022 m. Įstaigos darbo 

planas 

3.2. Parengti mokytojų atestacijos 

perspektyvinę programą 2022 -2024 m. (2 

priedas) ir vykdyti atestaciją  

R. Kaubrys 

S. Barauskaitė 

2022 m.  Mokytojų 

atestacijos 

programa 

3.3. Organizuoti mokytojų atestacijos 

komisijos veiklą 

R. Kaubrys 

S. Barauskaitė 

2022 m. Atestacijos 

komisijos 

protokolai 

3.4. . Sudaryti stebėsenos ir pedagoginės 

priežiūros planą  

3.4.1. Vykdyti pedagoginę stebėseną siekiant 

ugdymo kokybės.  

3.4.2 Įgyvendinti Veiklos kokybės 

įsivertinimo rekomendacijas 

R. Kaubrys 

K. Stasiulienė 

S. Barauskaitė 

Darbo grupė 

2022 m. Veiklos 

stebėsenos 

planas 

Veiklos 

kokybės 

įsivertinimas, 

rekomendacijų 

vykdymo planas 

 

 

 

 11.5. Vykdyti atvirą darbą su jaunimu 



 

 

 10 

 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo forma 

1. Atlikti jaunimo poreikių 

analizę (apklausos, darbo su 

jaunimu formų poreikio analizė) 

V. Bružienė 

K. Stasiulienė 

J. Paulauskienė 

 

2022 m. 

II-IV ketv. 

Naudoti esamą poreikių 

apklausos sistema. 

Atlikta darbo su jaunimu 

analizė 

2. Užtikrinti turiningą laisvalaikį 

pagal jaunimo poreikius (teminės 

užimtumo veiklos, projektinės 

veiklos, darbo grupių sudarymas) 

V. Bružienė 

D. Andrašūnas 

M. Montvydaitė 

A. Ivankova 

D. Malajavas 

2022 m. Jaunimo įtraukimas į 

projektines veiklas. 

Veiklos tinklelio 

sudarymas 

3. Stiprinti  jaunuolių socialinius 

įgūdžius (veiklos jaunimui: 

diskusijos, veiklų  aptarimai, 

susitikimai, pilietinės akcijos 

individualus ir grupinis darbas su 

jaunimu) 

 

V. Bružienė 

D. Andrašūnas 

Ž. Jauga 

M. Montvydaitė 

2022 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) 

R. Kaubrys 

K. Stasiulienė 

V. Bružienė 

J. Paulauskienė 

 

2022 m. Dalyvavimas Klaipėdos 

m. savivaldybės Vaiko 

gerovės komisijos 

posėdžiuose, Jaunimo 

vasaros akademijos 

darbo grupėje 

2 kartus metuose Atviro 

jaunimo centro veiklos 

pristatymas soc. 

partneriams 

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 

M. Montvydaitė 

A. Ivankova 

D. Malajavas 

2022 m. Jaunimo informavimo ir 

konsultavimo centro 

įkūrimas. 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 AJC infrastruktūrą 

(paraiškos savivaldybei dėl 

patalpų remonto, prekių įsigijimo, 

projektinė veikla) 

R. Kaubrys 

T. Norbutienė 

V. Bružienė 

 

2022 m. Priemonių įsigijimas:  

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 

D. Andrašūnas 

M. Montvydaitė 

A. Ivankova 

D. Malajavas 

2022 m. Naujienlaiškiai mėnesio 

pradžioje. 

Pranešimai žiniasklaidai 

2 kartus per metus. 

Veiklų pristatymai 2 

kartus 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) 

 

 

 

R. Kaubrys 

V. Paulauskas 

V. Bružienė 

 

2022 m. 5 dienos į metus 

kvalifikacijos kėlimui. 

Vieną kartą mėnesyje 

susitikimai su PPT 

darbuotojais. 

Konsultacijos pagal 

poreikį. 

1 kartą per mėnesį 

supervizijos. 

2 susitikimai (Kaunas  

Panevėžys), 2 

išvažiuojamieji 

susitikimai 

Europos savanorių 

tarnybos projekto  veiklų 

vykdymas, naujos 

paraiškos paruošimas. 

2 savanoriai 

9. Organizuoti veiklos 

įsivertinimą ir trūkstamų 

kompetencijų išsiaiškinimą 

(poreikių analizė, įsivertinimai 

(atsakomybės, užduočių atlikimas 

komandoje), darbuotojų ir 

savanorių susirinkimai) 

R. Kaubrys 

K. Stasiulienė 

V. Bružienė 

J. Paulauskienė 

 

2022 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 

J. Paulauskienė 

D. Andrašūnas 

Ž. Jauga 

M. Montvydaitė 

D. Malajavas 

2022 m. Darbuotojų apklausa 1 

kartą per metus 

Renginiai skirti 

darbuotojų motyvacijai:  

4 renginiai (Atviro 

jaunimo centro ir 

KKLJC) 

Už gerus metų rezultatus 

paskatinti darbuotojus 

11. Skatinti savanorystę Atvirame 

jaunimo centre 

(bendradarbiavimas su kitomis 

institucijomis ir organizacijomis, 

ieškant potencialių savanorių 

(tarptautinių ir vietinių) 

R. Kaubrys 

V. Bružienė 

M. Montvydaitė 

A. Ivankova 

J. Paulauskienė 

 

2022m. Du tarptautiniai 

savanoriai per metus. 

Du vietiniai savanoriai 

per metus. 

Savanorių mokymai 
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Sudaryti sąlygas ilgalaikei 

savanoriškai veiklai). 

 

 11.6. Gerinti KKLJC materialinę bazę ir kurti ergonomišką aplinką 

 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Naujausių technologijų ir priemonių 

įsigijimas, atnaujinimas 

R. Kaubrys 

T. Norbutienė 

K. Stasiulienė 

V. Bružienė 

D. Jagminienė 

G. Milinis 

A. Zigmantas 

2022 m. 

 

Viešųjų pirkimų 

planas ir 

pirkimo 

dokumentai 

2. Parengti mokymosi aplinką naujiems 

mokslo metams 

T. Norbutienė 

V. Bružienė 

D. Jagminienė 

G. Milinis 

2022 m. 

 

Patalpų apžiūra 

ir vertinimo 

išvados 

3. Parengti vizualinės kultūros projektą  

3.1. Informacinių stendų atnaujinimas 

3.2. Įstaigos logotipo sukūrimas 

K. Stasiulienė 

L. Poškienė 

T. Norbutienė 

 

2022 m. 

gegužė- 

rugsėjis 

Atnaujinti 

informaciniai 

stendai, 

logotipo 

sukūrimas 

3. Įstaigos materialinės bazės gerinimas ir        

mokymo inventorių ir informacinių 

technologijų atnaujinimas (priedai Nr. 5 ir 

Nr.6) 

R. Kaubrys 

T. Norbutienė 

2022 m. 

 

Atliktų darbų ir 

finansinės 

ataskaitos 

 

 11.7. Gerinti bendruomenės emocinį mikroklimatą 

 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Patyčių prevencija ir intervencija. 

Prevencinių veiklų vykdymas 

S. Barauskaitė  

V. Paulauskas 

Mokytojai 

Nuolat Patyčių dėžutės 

įdiegimas ir 

administravimas 

2. Psichosocialinių rizikos veiksnių  

(mobingo) tyrimo ataskaitos ir veiksmų plano 

vykdymas 

R. Kaubrys 

T. Norbutienė 

K. Stasiulienė 

2022 m. Veiksmų plano 

vykdymo 

ataskaita 

3. Lygių galimybių politikos priemonių plano 

vykdymas 

K. Stasiulienė 

Darbo grupė 

2022 m. Priemonių plano 

vykdymo 

ataskaita 

4. Vidaus kontrolės politikos įgyvendinimas R. Kaubrys 

K. Stasiulienė 

T. Norbutienė 

2022 m. Vidaus 

kontrolės 

politikos 

vykdymo 

ataskaita 

5. 2021 m. atlikto KKLJC veiklos kokybės 

įsivertinimo ataskaitos rekomendacijų 

vykdymas. 

R. Kaubrys 

K. Stasiulienė 

2022 m.  Rekomendacijų 

įgyvendinimo 

veiksmų planas 
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6. Tobulinti visos bendruomenės 

bendradarbiavimo kultūrą, organizuojant 

bendras veiklas, projektus, aktyvinti 

kolegialumą su savivaldos institucijomis, 

siekiant įstaigos veiklų populiarumo ir 

žinomumo 

R. Kaubrys 

I. Stankevičienė 

R. Svytytė 

2022 m. Posėdžių 

protokolai, 

bendruomenės 

renginiai, 

tradicinės 

įstaigos šventės 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotoja ugdymui –  Kornelija Stasiulienė ir 

direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems reikalams  – Teresė Norbutienė. 

13. Priežiūrą vykdys direktorius – Ramūnas Kaubrys. 

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

steigėjui – Klaipėdos miesto savivaldybei. 
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Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro 

2022 m. veiklos plano  

1 priedas 

 

KLAIPĖDOS KARALIENĖS LUIZĖS JAUNIMO  CENTRO  POSĖDŽIAI 

 

Eil. 

Nr. 

Savivaldos 

institucijų 

pavadinimai 

Posėdžių tema Laikas Atsakingas 

1. KKLJC tarybos 

posėdžiai 

   

1.1.  1. KKLJC  2022 m. veiklos plano 

pritarimas. 

2. Direktoriaus ataskaitos  už 2021 

m. tvirtinimas 

 Vasaris 

 

I. Stankevičienė 

S. Barauskaitė 

1.2.  „KKLJC veiklos ir finansinė 

ataskaita už 2021 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 2023-2024 

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“ 

2022 m. 

rugsėjis 

R. Kaubrys 

K. Stasiulienė 

S. Barauskaitė 

G. Milinis 

D. Jagminienė 

2.2.  „Duomenų analize ir įsivertinimu 

pagrįstos švietimo kokybės 

užtikrinimas. Mokytojų ir įstaigos 

veiklos įsivertinimo rekomendacijų 

vykdymo analizė“ 

2022 m. 

rugsėjis 

R. Kaubrys 

 

2.3.  „Naujų KKLJC nuostatų, el. 

dienyno įsisavinimo veiksmų plano 

ir kitų aktualijų aptarimas“ 

2022 m. 

sausis 

R. Kaubrys 

K. Stasiulienė 

S. Barauskaitė 

V. Paulauskas 

2.4.   „Mokslo metų ugdymo programų 

vykdymo apžvaga. Mokinių 

priėmimo komisijos darbo 

organizavimas. 

Lygių galimybių, etikos komisijos 

veiklų plano pristatymas ir 

vykdymo perpektyvos“ 

2022 m. 

birželis 

R. Kaubrys 

S. Barauskaitė 

K. Stasiulienė 
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3. KKLJC 

direkciniai 

pasitarimai  

   

3.1.  „Naujų tvarkų aprašų aptarimas“ 2022 m. 

vasaris 

R. Kaubrys 

 

3.2.  Naujų priskirtų pastatų (Aukštoji g. 

12-4, Paryžiaus Komunos 16A) 

įveiklinimas, siūlymai, aktualijos 

2022 m. 

vasaris 

R. Kaubrys 

 

 

3.3.  Daugiafunkcinės salės veiklos 

inovacijos 

2022 m. 

kovas 

R. Kaubrys 

K. Stasiulienė 

3.4.  „Mokesčių už neformalųjį švietimą 

KKLJC padėtis. Būdai spręsti  

skolų problemas“ 

2022 m. 

balandis 

K. Stasiulienė 

 

3.5.  Vasaros programos aptarimas. 

Vasaros projektinė veikla. 

2022 m. 

balandis 

K. Stasiulienė 

 

3.6.  Pasirengimo konferencijai 

aktualijos 

2022 m. 

gegužė 

R. Kaubrys 

3.7.  Mokinių priėmimo komisijos 

tvirtinimas, dokumentai, įstaigos 

veiklų viešinimo klausimai 

2022 m. 

gegužė 

S. Barauskaitė 

3.8.  Mokinių priėmimo aktualijos, 

grupių formavimas, vaikų skaičius 

2022 m. 

rugsėjis 

K. Stasiulienė 

3.9.  Naujojo biudžeto 2023 m. 

formavimo klausimai. Pirkimų 

plano 2023 m. gairės, prioritetai 

2022 m. 

spalis 

 

R. Kaubrys 

 

4.0.  Veiklos programos įgyvendinimo 

aspektai. Problemos ir pranašumai. 

Edukacinių programų vykdymo  

padėtis 

2022 m. 

gruodis 

R. Kaubrys 

 

4.1.  „Dėl  darbo grupių veiklos 

įvertinimo ir darbo efektyvinimo“ 

2022 m. 

gegužė 

R. Kaubrys 

 

5. KKLJC 

Metodinės 

tarybos posėdžiai 

 

 

  

5.1.  Nuotolinis posėdis „Mokytojų 

2022-2023 m. m. atestacijos planai. 

Metodinių dienų, kitų veiklų 

aptarimas, planavimas“ 

2022 m. 

vasaris  

 

I. Mikalonis, 

J. Merinienė, 

R. Sondaitė -

Bunevičienė, 

R. Svytytė 

5.2.  Posėdis „Metodinių grupių veiklos 

planų įgyvendinimas, metodinių 

dienų, mokytojų atestacijos 

aptarimas“ 

2022 m. 

gegužė 

 

I. Mikalonis, 

J. Merinienė, 

R. Sondaitė -

Bunevičienė, 

R. Svytytė 

5.3.  Posėdis „Metodinės tarybos veiklos 

gairės. 2022–2023 m. m. plano 

sudarymas: posėdžių, metodinių 

išvykų, metodinių dienų 

planavimas. Metodinių grupių 

veiklos planavimas“ 

2022 m. 

rugsėjis 

I. Mikalonis, 

J. Merinienė, 

R. Sondaitė -

Bunevičienė, 

R. Svytytė 
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Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro  

2022 m. veiklos plano 

                                                         2 priedas 

 

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

PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS PROGRAMA 2022–2024 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 

Teatro bakalauro 

kvalifikacinis laipsnis 

bei choreografo 

profesinė kvalifikacija 

Choreografijo

s studija 

„Inkarėlis“ 

(šokis) 

  Metodininkė 

(šokis) 

2022 m. II 

pusmetis 

2.  Laima Stončiūtė-Tiškė Valstybinė 

konservatorija, 

Klaipėdos 

fakultetai 

 

Klaipėdos 

universitetas 

Kultūros, švietimo 

darbuotojo, klubinio 

darbo organizatoriaus 

metodininko 

kvalifikacija 

Pedagogo kvalifikacinė 

kategorija 

Estetinis 

edukacinis 

būrelis 

(estetinis 

ugdymas) 

Vyr. mokytoja 2002 m. Mokytoja 

metodininkė 

(estetinis 

ugdymas) 

2022 II 

ketvirtis 

3.  Laura Šleiniūtė Klaipėdos 

universitetas 

Teatro bakalauro 

kvalifikacinis laipsnis, 

choreografo profesinė 

kvalifikacija 

Vaikų šokių 

studija 

„Vijurkas“ 

(šokis) 

Mokytoja 

metodininkė 

2014 m. Mokytoja 

ekspertė 

(šokis) 

2022 m. II 

pusmetis 

4.  Karolis Maiskis Klaipėdos 

universitetas 

Teatro bakalauro 

kvalifikacinis laipsnis 

Teatro studija 

„Aušra“ 

  Vyr. 

mokytojas 

(teatras) 

2023 m. II 

pusmetis 
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5.  Samanta Pinaitytė-

Maiskienė 

Lietuvos 

muzikos ir 

teatro 

akademija  

Teatro bakalauro 

laipsnis 

Teatro studija 

„Aušra“ 

  Vyr. 

mokytojas 

(teatras) 

2023 m. II 

pusmetis 
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Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro 

2022 m. veiklos plano 

3 priedas 

 

KLAIPĖDOS KARALIENĖS LUIZĖS JAUNIMO CENTRO RENGINIŲ 

ORGANIZAVIMO PLANAS 

 

 

Eil. 

Nr.  

Renginio pavadinimas Data  Atsakingas  Dalyvauja Vieta 

I. Organizuoti renginius miesto mokiniams (pagal edukacinių renginių programą): 

1.  Lietuvos mokinių 

dalykinių olimpiadų, 

konkursų ir kiti renginių 

Klaipėdos miesto etapai 

Sausis – 

Gegužė 

Gruodis  

R. Kaubrys 

S. Barauskaitė 

M. Butkevičius 

Klaipėdos 

miesto 

mokyklų 

mokiniai 

Klaipėda 

2.  Lietuvos mokinių meninio 

skaitymo konkurso 

Klaipėdos miesto etapas 

Vasaris R. Kaubrys 

K. Stasiulienė 

Klaipėdos 

miesto 

mokyklų 

mokiniai 

Renginys 

koordinuoja

mas, dalyviai 

siunčia video 

įrašus 

3.  Klaipėdos miesto mažųjų 

šokėjų festivalis „Šokime 

kartu – „Junga“, aš ir tu“ 

Kovas I. Stankevičienė 

A. Bastytė- 

Ignatavičė 

Klaipėdos 

miesto vaikų 

šokių 

kolektyvai 

Nuotoliniu 

būdu 

4.  Karalienės Luizės medalių 

teikimo šventė 

Balandis R.Kaubrys 

K. Stasiulienė 

Pateikti 

kandidatai, 

svečiai 

KKLJC 

5.  Tarptautinei šokio dienai. 

Festivalis „Šokio vizija“ 

Balandis V. Šleinienė 

K. Stasiulienė 

Šokių 

kolektyvai 

Kultūros 

centras 

„Žvejų 

rūmai“ 

6.  Jaunimo pilietinio ir 

tautinio ugdymo projektas 

Gegužė R. Kaubrys 

K. Stasiulienė 

Darbo grupė 

Miesto 

mokiniai 

Derinama 

arba 

nuotoliniu 

būdu 

7.  Lietuvos mokinių 

dalykinių olimpiadų, 

konkursų ir kiti renginių 

Klaipėdos miesto etapo 

laureatų pagerbimo šventė 

Balandis 

–gegužė 

R. Kaubrys 

K. Stasiulienė 

 

 

Miesto 

mokyklų 

mokiniai 

Klaipėdos 

universitetas 

arba 

nuotoliniu 

būdu 

8.  Klaipėdos miesto 

jubiliejui. Pozityvių 

emocijų projektas – 770 

Klaipėdai „Klaipėdos 

smėlio dėžės karaliai“ 

Birželis R. Kaubrys 

K. Stasiulienė 

V. Paulauskas 

Darbo grupė 

Miesto 

mokiniai 

Klaipėdos 

piliavietė 

9.  Bendruomenės šventė 

„Esame kartu“ 

 

Rugsėjis R. Kaubrys 

K. Stasiulienė 

V. Paulauskas 

V. Bružienė 

Darbo grupė 

Miesto 

visuomenė, 

neformaliojo ir 

bendrojo 

ugdymo įstaigų 

mokiniai 

Sąjūdžio 

parkas 
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10.  Audiovizualinio meno 

konkursas 

„Videovirdulys. 

Objektyve – Klaipėda“ 

Lapkritis G. Milinis 

V. Bružienė 

Mokiniai Teatro 

studija 

„Aušra“ 

11.  Konferencija 

„Neformaliojo švietimo 

aktualijos. Atvirų jaunimo 

centrų įveiklinimas“ 

Lapkritis R. Kaubrys 

Darbo grupė 

Metodinės grupės 

Neformaliojo 

švietimo įstaigų 

darbuotojai, 

svečiai 

KKLJC 

Atviras 

jaunimo 

centras 

12.  Vyskupo M. Valančiaus 

raštų skaitymai  

Gegužė R. Kaubrys 

K. Stasiulienė 

Miesto 

mokiniai 

KKLJC 

II. Organizuoti tradicines miesto šventes: 

1.  Mokslo ir žinių dienai. 

Pirmoji pamoka 

Rugsėjis R. Kaubrys  

K. Stasiulienė 

 

Miesto 

mokyklų 

mokiniai, 

mokyklų 

vadovai 

Lietuvininkų 

aikštė  

 

2.  Kalėdinis miesto mero 

priėmimas gabiausiems 

miesto mokiniams 

Gruodis R. Kaubrys 

K. Stasiulienė 

 

Miesto 

mokyklų 

mokiniai – 

festivalių, 

konkursų 

laureatai 

Klaipėdos 

miesto 

savivaldybė 

3.  Lietuvos 

nepriklausomybės 

atkūrimo dienai. 

Koncertas ir paroda „Mes 

tavo vaikai“ 

Kovas R. Kaubrys 

K. Stasiulienė 

V. Paulauskas 

 

KKLJC 

studijos 

„Vijurkas“, 

„Keberiokšt“ 

„Varsa“, 

ansamblis 

„Ralio“ 

KKLJC 

daugiafunkci

nis centras  

4.  Mero priėmimas 

abiturientams 

Gegužė R. Kaubrys  

K. Stasiulienė 

 

Miesto 

mokyklų 

abiturientai 

Laikrodžių 

muziejaus 

kiemelis 

5.  Abiturientų pagerbimo 

“Šimtukininkas – miesto 

garbė” renginys 

Liepa R. Kaubrys 

M. Butkevičius 

Miesto 

mokiniai - 

šimtukininkai 

Atgimimo 

aikštė 

III. Organizuoti miesto, respublikinius, tarptautinius renginius: 

1.  KKLJC naujų patalpų: 

daugiafunkcinio centro, 

studijos „Aukštoji“, 

Atviro jaunimo centro 

atidarymo renginiai, 

koncertai, prisistatymas 

visuomenei 

Kovas R. Kaubrys 

K. Stasiulienė 

J. Bružienė 

KKLJC  ir 

miesto mokiniai 

Klaipėda 

2.  Dainos studijos 

„Keberiokšt“ koncertas 

„Pavasario natos“ 

Kovas K. Stasiulienė 

R. Vindžigalskienė 

A. Zigmantas 

Dainos studijos 

„Keberiokšt“ 

mokniai 

KKLJC 

daugiafunkci

nis centras 

3.  Edukacinis renginys, 

skirtas Lietuvos įstojimo į 

NATO dienai paminėti 

Kovo 29 R. Kaubrys 

K. Stasiulienė 

KKLJC  ir 

miesto mokiniai 

Klaipėda 
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4.  Pjesių kūrimo festivalis 

„teatrAKCIJA“ 

Balandis 

– gegužė 

G. Milinis Miesto mokiniai Teatro studija 

„Aušra“ arba 

nuotoliniu 

būdu 

5.  Šokių flashmob‘as „Šoka 

„Inkarėlis“ 

Gegužė D. Jagminienė 

M. Padagas 

Miesto mokiniai Studija 

„Inkarėlis“ 

6.  Gitaros  būrelio festivalis 

„Piešiu muziką“ 

Balandis N. Norgėlė-

Dzimidienė 

D. Jagminienė 

Miesto mokiniai Klaipėda 

7.  II respublikinis šokių 

konkursas „Šok laisvai“ 

Gegužė D. Jagminienė 

D. Meiliūtė - 

Paulauskienė 

Miesto mokiniai Palangos 

koncertų salė 

8.  Tarptautinis pojektas 

„Europiada Klaipėdoje“ 

Liepa R. Kaubrys 

K. Stasiulienė  

„Vijurkas“, 

„Ralio“ 

mokiniai 

Klaipėda 

9.  Tarptautinis šokio 

konkursas 

2022 m. 

II 

pusmetis 

K. Stasiulienė 

M. Ruginytė-

Šimkuvienė 

Respublikos ir 

užsienio šokių 

kolektyvas 

Palangos 

koncertų salė 

10.  Koncertinės programos 

Lietuvos kariuomenės 

Klaipėdos įgulos kariams 

Lapkritis- 

gruodis 

R. Kaubrys 

K. Stasiulienė  

V. Paulauskas 

mokytojai 

KKLJC ir 

miesto mokiniai 

Klaipėda 

11.  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 

R. Sondaitė-

Bunevičienė 

V. Urbonavičienė 

L. Laurinavičienė 

Dailės studijų 

mokiniai 

KKLJC 

2.  Studijos „Aukštoji“ 

mokinių darbų paroda 

Kovas K. Stasiulienė  

V. Urbonavičienė 

Akvarelės, 

Fitodizaino 

studijų 

mokiniai 

Studija 

„Aukštoji“  

3.  Dailės studijos „Varsa“ 

mokinių darbų parodos 

Rugsėjis 

– gegužė 

L. Laurinavičienė Studijos 

„Varsa“ 

mokiniai 

Miesto 

parodų salės 

4.  Dizaino studijos 

„Kukutis“ mokinių darbų 

parodos 

Rugsėjis 

– gegužė 

R. Sondaitė-

Bunevičienė 

Studijos 

mokiniai 

Miesto 

parodų salės 

5.  Dailės studijų, fitodizaino, 

alternatyvaus meno 

būrelio parodos 

Rugsėjis 

– gegužė 

Mokytojai Studijų, 

būrelių 

mokiniai 

KKLJC 

6.  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 
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V. Dalyvauti miesto, respublikiniuose, tarptautiniuose renginiuose, konkursuose, projektuose: 

1.  Tarptautinis 

instrumentinės muzikos 

konkursas „Žiemos 

pasaka“ 

Sausis D. Jagminienė 

N. Norgėlė-

Dzimidienė 

Muzikavimo 

gitara būrelio 

mokiniai 

Nuotoliniu 

būdu 

2.  Respublikinis Lietuvos 

vaikų ir mokinių TV 

konkursas „Dainų dainelė 

2022“ 

Sausis - 

Birželis 

R. Kaubrys 

K. Stasiulenė 

R. Vindžigalskienė 

V. Tarasovas 

A. Butkevičienė 

 

KKLJC 

mokiniai 

Klaipėda, 

Vilnius 

3.  Miesto mokinių koncertas 

„Mūsų vaikai – Tėvynei 

Lietuvai“ 

Vasaris R. Vindžigalskienė 

A. Zigmantas 

KKLJC 

mokiniai 

Klaipėda 

4.  Tarptautinis 

instrumentinės muzikos 

festivalis „Krištolinė 

taurė“ 

Vasaris D. Jagminienė 

N. Norgėlė-

Dzimidienė 

Muzikavimo 

gitara būrelio 

mokiniai 

Nuotoliniu 

būdu 

5.  Respublikinis šiuolaikinio 

šokio konkursas 

„Gintarinis pavasaris“ 

Kovas Šokių studijų, būrelių 

mokytojai 

Šokių studijų, 

būrelių 

mokiniai 

Nuotoliniu 

būdu 

6.  Respublikinis teatro 

festivalis „Aitvarai“ 

Balandis R. Svytytė Teatro studijos Prienų 

kultūros 

centras 

7.  Respublikinis teatrų 

festivalis „Molinuko 

teatras“ 

Kovas -

balandis 

R. Svytytė Teatro studijos Klaipėda 

8.  Respublikinis projektas – 

festivalis „Draugai 

draugams“ 

2022 m. V. Šleinienė Tautinių šokių 

ansambliai 

Lietuva 

9.  Respublikinis šokių 

konkursas CODA 

Gegužė Šokių studijų, būrelių 

mokytojai 

Šokių studijų, 

būrelių 

mokiniai 

Nuotoliniu 

būdu 

10.  Respublikinis šokių 

konkursas „Ant bangos“ 

Birželis Šokių studijų, būrelių 

mokytojai 

Šokių studijų, 

būrelių 

mokiniai 

Palanga 

11.  Tarptautinis jaunųjų 

vokalistų konkursas 

„Baltic voice“ 

Birželis R. Vindžigalskienė 

A. Zigmantas 

D. Pučkorienė 

„Keberiokšt“ 

studijos 

mokiniai 

Juodkrantė 

12.  Dalyvavimas 

(numatomas) Dainų 

šventėse  

Liepa I. Stankevičienė 

R. Spalinskienė 

V. Šleinienė 

KKLJC 

mokiniai 

Vilnius, 

Klaipėda 

13.  Respublikinis šokių 

festivalis „Šoktinis“ 

Birželis V. Šleinienė 

L. Šleiniūtė 

Studijos 

„Vijurkas” 

mokiniai 

Plungė 

14.  Vakarų Lietuvos dainų 

šventė 

Birželio 

11 - 12 

I. Stankevičienė 

V. Šleinienė 

R. Spalinskienė 

mokytojai 

KKLJC 

mokiniai 

Klaipėdos 

Vasaros 

estrada 
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15.  Koncertinės išvykos į 

tarptautinius šokio 

festivalius 

Liepa V. Šleinienė 

L. Šleiniūtė 

Studijos 

„Vijurkas” 

mokiniai 

Europa 

16.  Teatro meno projektai, 

festivaliai 

Liepa G. Milinis Studijos 

„Aušra” 

mokiniai 

Pagal 

kvietimus 

17.  Tarptautinis projektas 

Erasmus+ 

Liepa - 

rugpjūtis 

R. Kaubrys 

G. Milinis 

E. Milinienė 

Taetro studijos 

„Aušra“ 

mokiniai 

Italija 

18.  Tarptautiniai festivaliai Visus 

mokslo 

metus 

I. Stankevičienė Studijos 

„Junga“ 

mokiniai 

Europa 

19.  Tarptautiniai šokių 

festivaliai ir konkursai 

Visus 

mokslo 

metus 

M. Ruginytė-

Šimkuvienė 

Būrelio 

„Aurora“ 

mokiniai 

Lietuva ir 

Europos šalys 

20.  Tarptautiniai šokių 

festivaliai 

Balandis-

rugpjūtis 

D. Jagminienė Studijos 

„Inkarėlis” 

mokiniai 

Pagal 

kvietimus 

21.  Dailės studijų „Varsa“ ir 

Akvarelės dalyvavimas 

respublikiniuose, 

tarptautiniuose vaikų 

meno konkursuose  

2022 m. L. Laurinavičienė 

V. Urbonavičienė 

Studijų 

mokiniai 

Lietuva ir 

pasaulio šalys 

22.  Dizaino studijos 

„Kukutis“ kūrybiniai 

projektai su socialiniais 

partneriais, miesto, 

respublikiniai ir 

tarptautiniai vaikų 

kūrybos konkursai 

2022 m. R. Sondaitė-

Bunevičienė 

Studijų 

mokiniai 

Lietuva ir 

pasaulio šalys 
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Klaipėdos karalienės Luizės  jaunimo centro 

2022 m. veiklos plano  

4 priedas 

 

KLAIPĖDOS KARALIENĖS LUIZĖS JAUNIMO CENTRO  

ATVIRŲ JAUNIMO ERDVIŲ RENGINIAI 

 

Eil. Nr. Renginio 

pavadinimas 

Data Atsakingas Dalyvauja Vieta 

1.  Laisvalaikio 

užimtumo veiklos 

pagal jaunimo 

poreikius 

2022 m. 

I-IV ketv. 

J. Paulauskienė 

D. Andrašūnas 

M. Montvydaitė 

A. Ivankova 

D. Malajavas 

Ž. Jauga 

Atviro jaunimo 

centro 

lankytojai 

I.Simonaitytės  

g. 24 

Paryžiaus 

Komunos g. 

16A 

2.  Bendradarbiavimas 

su kitais jaunimo 

centrais (Kaunas, 

Panevėžys) 

2022 m. 

I-IV ketv. 

R. Kaubrys 

V. Bružienė 

J. Paulauskienė 

 

Atviro jaunimo 

centro 

lankytojai ir 

darbuotojai 

Kaunas, 

Panevėžys,  

3.  Individualūs 

užsiėmimai su 

psichologu 

2022 m. 

I-IV ketv. 

D. Andrašūnas 

M. Montvydaitė 

Atviro jaunimo 

centro 

lankytojai 

I.Simonaitytės  

g. 24; 

Paryžiaus 

Komunos g. 

16A 

4.  Prevenciniai 

susitikimai 

2022 m. 

I-IV ketv 

D. Andrašūnas 

M. Montvydaitė 

D. Malajavas 

 

Atviro jaunimo 

centro 

lankytojai 

I.Simonaitytės  

g. 24; 

Paryžiaus 

Komunos g. 

16A 

5.  Mokymai, 

diskusijos, 

paskaitos jaunimui 

2022 m. 

I-IV ketv. 

V. Bružienė 

J. Paulauskienė 

D. Andrašūnas 

M. Montvydaitė 

Atviro jaunimo 

centro 

lankytojai 

I.Simonaitytės  

g. 24; 

Paryžiaus 

Komunos g. 

16A 

6.  Klaipėdos miesto 

mėgėjų salės 

futbolo turnyras 

„Draugystės erdvė“ 

2022 m. 

II ketv.  

R. Kaubrys 

V. Bružienė, 

D. Andrašūnas 

 

Atviro jaunimo 

centro 

lankytojai 

I.Simonaitytės  

g. 24 

7.  Tradiciniai Atviro 

jaunimo centro 

renginiai. 

2022 m. 

IV ketv. 

V. Bružienė 

J. Paulauskienė 

D. Andrašūnas 

M. Montvydaitė  

Atviro jaunimo 

centro 

lankytojai 

I.Simonaitytės  

g. 24; 

Paryžiaus 

Komunos g. 

16A 

8.  Mokymai 

darbuotojams 

2022 m. 

I, II ketv. 

R. Kaubrys 

V. Bružienė 

 

Atviro jaunimo 

centro 

darbuotojai 

I.Simonaitytės  

g. 24 

Paryžiaus 

Komunos g. 

16A 

9.  Individualios 

konsultacijos/ 

pokalbiai 

2022 m. I 

– IV ketv. 

D. Andrašūnas 

M. Montvydaitė 

Atviro jaunimo 

centro 

lankytojai 

I.Simonaitytės  

g. 24; 

Paryžiaus 
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Komunos g. 

16A 

10.  Supervizijos 

darbuotojams 

2022 m. I 

– IV ketv. 

V. Bružienė Atviro jaunimo 

centro 

darbuotojai 

I.Simonaitytės  

g. 24 

Paryžiaus 

Komunos g. 

16A 

11.  Darbas su jaunimu 

gatvėje 

2022 m. I 

– IV ketv 

V. Bružienė  

J. Paulauskienė 

A. Ivankova 

Ž. Jauga 

Klaipėdos 

miesto 

jaunimas 

Pietinė 

Klaipėdos m. 

dalis, PC 

Molas, PC 

BIG, PC 

GRANDUS, 

PC 

AKROPOLIS 
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Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro 

2022 m. veiklos plano  

5 priedas 

 

ĮSTAIGOS MATERIALINĖS BAZĖS GERINIMAS 

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas 

asmuo 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1.  Atlikti senų langų, 

remonto ir dažymo 

darbus. 

T. Norbutienė 2022 m. I–IV 

ketvirtis 

 

Aptarimas 

direkciniuose 

posėdžiuose 

2.  Atlikti einamąjį 

remontą pirmojo aukšto 

koridoriuje ir klasėse. 

T. Norbutienė 2022 m. II–IV 

ketvirtis 

 

Aptarimas 

direkciniuose 

posėdžiuose 

3.  Archyvo kabineto 

remonto darbai, 

inventoriaus (stelažų) 

įrengimas 

T. Norbutienė 2022 m. II–IV 

ketvirtis 

 

Aptarimas 

direkciniuose 

posėdžiuose 

4.  Studijoje „Inkarėlis“ 

atnaujinti elektros 

instaliaciją, lauke 

įrengti apšvietimą. 

T. Norbutienė  

D. Jagminienė 

2022 m. II–IV 

ketvirtis 

 

Aptarimas 

direkciniuose 

posėdžiuose 

5.  Apšildymo sistemos 

(radiatorių) keitimas. 

T. Norbutienė  

D. Jagminienė 

2022 m. I–IV 

ketvirtis 

 

Aptarimas 

direkciniuose 

posėdžiuose 

6.  Salės grindų „Inkarėlis“ 

keitimas (laminato 

danga 180 kv.m.). 

T. Norbutienė  

D. Jagminienė 

2022 m. I–IV 

ketvirtis 

 

Aptarimas 

direkciniuose 

posėdžiuose 

7.  Atvirose jaunimo 

erdvėse  einamasis 

remontas (laiptinės, 

higienos patalpų). 

T. Norbutienė 

V. Jokubynaitė 

2022 m. II–III 

ketvirtis 

Aptarimas 

direkciniuose 

posėdžiuose 

8.  Studijoje „Aušra“ 

Šaulių g.14,  salės 

remontas, apšvietimo 

įrengimas. 

Langų keitimas. 

T. Norbutienė 

G. Milinis 

2022 m. I–

IVketvirtis 

Aptarimas 

direkciniuose 

posėdžiuose 

9.  Atviro jaunimo centro 

parengimas veiklai 

Paryžiaus Komunos 

g.16A  

R. Kaubrys 

T. Norbutienė 

2022 m. I–II 

ketvirtis 

Aptarimas 

direkciniuose 

posėdžiuose 

10.  Organizuoti, derinti dėl 

Pagrindinio pastato 

(Puodžių g. 1.) 

renovacijos ir 

modernizavimo procesų 

R. Kaubrys 

T. Norbutienė 

2022 m.  Aptarimas 

direkciniuose 

posėdžiuose 
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Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro 

2022 m. veiklos plano  

6 priedas 

 

 

ATNAUJINTI MOKYMO INVENTORIŲ IR INFORMACINES TECHNOLOGIJAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 

asmuo 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1.  Muzikos  instrumentų, 

garso aparatūros 

atnaujinimas. 

T. Norbutienė 

A. Zigmantas 

2022 m. Administracijos ir 

mokytojų tarybos 

posėdžiai 

2.  Įsigyti:  

kompiuterius su 

programine įranga (5 

vnt.), planšetes (2 vnt.), 

kompiuterio vaizdo 

plokštę darbui su media 

(1 vnt.), vaizdo 

filmavimo kamerą (1 

vnt.), vaizdo  

projektorius (2 vnt.), 

televizorius (2 vnt.), 

el.pianiną (1 vnt.), 

gitaras (2 vnt.), 

daugiafunkcinį 

kopijavimo įrenginį (1 

vnt.) 

T. Norbutienė  

A. Zigmantas 

2022 m. Aptarimas 

direkciniuose 

3.  Apšvietimo 

prožektoriai (4 vnt.) 

A. Zigmantas 2022 m. Aptarimas 

direkciniuose 

4.  Scenos pakyla T. Norbutienė 

G. Milinis 

2022 m. Aptarimas 

direkciniuose 

5.  Parengti būtiniausių 

priemonių ir darbų 

viešųjų pirkimų planą ir 

jį vykdyti. 

T. Norbutienė 2022 m. Aptarimas 

direkciniuose 

pasitarimuose 

6.  Organizuoti ir tęsti 

sporto salės, Puodžių 

g.1, Paryžiaus 

Komunos g. 16A, 

Aukštoji g. 12-4 

įveiklinimo darbus. 

T. Norbutienė 2022 m. Viešųjų pirkimo 

dokumentai 

7.  Elektroninio dienyno 

įdiegimas ir naudojimas 

ugdymo proceso veiklai 

organizuoti 

R. Kaubrys 

S. Barauskaitė 

V. Paulauskas 

2022 m. Darbo grupės el. 

dienyno 

įsivertinimas, 

mokymų 

organizavimas 
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