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          Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Meteoras“ (toliau Klubas) ) 2020-2021 m .m. strateginių 

tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. 

          Vykdant Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 gegužės 17 dienos sprendimą dėl klubų 

reorganizacijos 2021 metų spalio mėnesį Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Žvaigždutė“ buvo pri-

jungtas prie Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo ,,Meteoras“  ir tapo šios neformalaus švietimo įstaigos 

skyriumi. Klubo Meteoras bendruomenė kartu su reorganizuotos įstaigos teisėmis ir pareigomis 

perėmė ir Klubo „Žvaigždutė“ 2019-2023 metų strateginį planą, todėl greta reorganizacinių pokyčių 

ir veiklos permainų, nepertraukiamo ir kokybiško neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimo 

užtikrinimo 2021 metais teko iššūkis suderinti ir įstaigų planinius dokumentus. Atlikus abiejų įstaigų 

strateginiuose bei metiniuose planuose numatytų tikslų bei uždavinių lyginamąją analizę, pastebėta, 

kad planai esminiais tikslais, pagrindiniais uždaviniais, principais bei veiklos organizavimo nuosta-

tomis yra panašūs. Pagrindiniai 2021 metų plano tikslai buvo orientuoti į neformaliojo švietimo pas-

laugų įvairovės, kokybės ir prieinamumo didinimą, šiuolaikinius poreikius atitinkančios ugdymo (si) 

aplinkos kūrimą. 

          Siekiant įgyvendinti pirmąjį strateginio plano tikslą „Neformaliojo švietimo paslaugų įvairo-

vės, kokybės ir prieinamumo didinimas“, Klubo 2020/2021 m. m veiklos plane buvo numatyti šie 

uždaviniai: efektyvių ugdymo programų, užtikrinančių ugdymo(si) kokybę sukūrimas ir plėtojimas, 

kryptingas klubo vadovų ir pedagogų kvalifikacijos kėlimo organizavimas. 

          Klubas 2021 metais vykdė septynių skirtingų krypčių: muzikinio ugdymo, dailės, šokių, tech-

nologijų, dizaino, sportinio, kalbinio ugdymo ir knygų bičiulių neformaliojo vaikų švietimo progra-

mas. Programose atsižvelgiant į neformaliojo švietimo programos dalyvių amžių ir jų poreikius, pa-

rinkti ugdymo(si) metodai ir priemonės, nurodyti aiškūs tikslai ir konkretūs įgyvendinami uždavi-

niai. Visos programos vykdomos taikant neformaliojo ugdymo principus, orientuotos į asmeninių, 



edukacinių ir socialinių kompetencijų ugdymą, mokymąsi bendradarbiaujant skatinimą, dauguma 

klubo organizuojamų programų ( 90 procentų) akredituotos. 
Siekiant išsiaiškinti tėvų ir ugdytinių poreikius, sužinoti, ar juos tenkina teikiamų paslaugų kokybė 

ir įvairovė 2021 metų pavasarį buvo atlikta ugdytinių, jų tėvų apklausa. Atsižvelgiant į kintančius 

poreikius buvo akredituotos dvi naujos  trumpalaikės (trijų mėnesių trukmės) programos bei atnau-

jintos ir pakoreguotos papildant ir praplečiant iki 24 mėnesių aštuonios neformaliojo vaikų švietimo 

(toliau – NVŠ) programos. Atliepiant moksleivių bei jų tėvų pageidavimus organizuoti neformaliojo 

vaikų švietimo programų finansuojamų tikslinėmis lėšomis veiklas arčiau vaikų gyvenamosios vie-

tovės pagal poreikį būreliai buvo steigiami ir kituose miesto mikrorajonuose, sudarant „Active Vil-

nius“ sistemoje sutartis su kitomis švietimo įstaigomis dėl patalpų nuomos. Atsižvelgiant į ugdytinių 

amžių, pedagogų sugebėjimą organizuoti tą ar kitą popamokinę veiklą 2021 metais Klube buvo su-

komplektuotos 32 grupės, Klubo organizuojamus būrelius per mėnesį vidutiniškai lankė 361 moks-

leiviai, iš jų 65 procentai pasinaudojo NVŠ programos, finansuojamos 15 Eur/mėn. krepšelio lėšomis 

parama.  

          Siekiant sudaryti galimybes Klubą lankančių būrelių, studijų bei Karoliniškių mikrorajono 

vaikams ir jaunimui prasmingai leisti laiką vasaros bei rudens atostogų metu buvo pateiktos dvi pa-

raiškos vaikų stovyklų organizavimui ir gautas finansavimas. Birželio ir rugpjūčio mėnesiais orga-

nizuotos vaikų vasaros poilsio stovyklos „Arčiau gamtos“ bei spalio - lapkričio mėnesiais stovykla 

„Meteoro ruduo 2021 m.“. Vasaros ir rudens stovyklų programose dalyvavo 116 vaikų. Kolegialus 

būrelių vadovų ir administracijos organizuojant veiklas bendradarbiavimo dėka, nepaisant karantino 

iššūkių, visos numatytos edukacinės veiklos sėkmingai įgyvendintos, programoms paskirtos lėšos 

įsisavintos ir efektyviai panaudotos. 

          Siekiant ugdyti pilietiškumą ir kūrybiškumą, lyderystę klubo ugdytiniai buvo skatinami ir 

2021 metais dalyvavo įvairiuose konkursuose : 7 tarptautiniuose, 12-koje respublikinių, 11 Vilniaus 

miesto įstaigų organizuojamų iniciatyvų ir konkursų. Klubo ugdytiniai dalyvaudami įvairiuose kon-

kursuose, festivaliuose ne tik išbando savo kūrybiškumą, jėgas bet ir reprezentuoja įstaigos veiklą, 

kai kurie jų laimi prizines vietas. Rankdarbių studijos ugdytiniai laimėjo III vietas Šiaulių meno 

mokyklos virtualiame konkurse – parodoje „Duonos diena“  ir Etninės kultūros centro užgavėnių 

kaukių konkurse „Užgavėnių kaukės“. Studijos „Asorti“ ugdytinės laimėjo I vietas Winter Dance 

2021″ ir „Winter dance movie night 2021″ konkursuose, tris pirmąsias vietas šokių festivalyje – 

konkurse „Merry Christmas Baltic Amber Trakai“. Nuotolinio šokių festivalio „Way of Dance 2020″ 

studijos „Asorti“  ugdytinė laimėjo III vietą, dainavimo būrelio ugdytinė dalyvavo X Lietuvos moks-

leivių dainuojamosios poezijos festivalyje-konkurse „Mano senas drauge“ skirtas Elenai Mezginaitei 

atminti, laimėjo pirmą  ir antrą vietas ir Grand Prix.  

         Klube sukurtos palankios sąlygos sveikatinimo veiklai tęsti ir tobulinti, siekiama, kad ugdyti-

niai įgytų sveikos gyvensenos žinių, lavintųsi įgūdžius ir įpročius, formuotųsi sveikatos atžvilgiu 

palankaus elgesio nuostatas ir keistų požiūrį į sveikatą, t. y. formuotųsi asmeniui ypač svarbią svei-

katos saugojimo ir stiprinimo kompetenciją. Būrelių vadovų paskatinti 2021 metais klubo ugdytiniai 

dalyvavo ilgalaikiuose projektuose:  „Sveikatiada“, „Sveikata visus metus 2021”., „Augu saugus ir 

atsakingas. Klubo bendruomenė 2021 metais suorganizavo ir pravedė 16 projektų/renginių, skirtų 

mokinių patriotiškumo ir visuomeniškumo lavinimui, kalendorinėms šventėms paminėti, klubo tra-

dicijoms puoselėti bei bendradarbiavimo kultūrai stiprinti. Puoselėjant pilietiškumo ir tautiškumo 

tradicijas, ugdant pasididžiavimą ir pagarbą Tėvynei, buvo minimos tradicinės valstybinės šventės: 

Sausio 13 -osios; Vasario 16-osios; Kovo 11-osios, tarptautinė Tolerancijos  diena. Dėl pandemijos 

dalis tradicinių valstybinių švenčių ir kitų renginių vyko nuotoliniu būdu. Rengiami projektai, orga-

nizuojamos kūrybinės, meninės ir edukacinės veiklos, vaikų užimtumo programos klubo ir mikrora-

jono mokiniams skatino būrelių vadovų ir visos klubo bendruomenės bendradarbiavimą, profesinį 

tobulėjimą, Klubo, kaip kultūrinės erdvės, augimą. 

          Nuotolinio ugdymo organizavimo iššūkiai, technologijų gausa, vertė ir būrelio vadovus nes-

tovėti vietoje, nuolat mokytis, ieškoti naujovių mokymo procesui įvairinti, tobulėti. Klubo būrelių 



vadovai 2021 metais 51 dieną arba 410,5 akademines valandas nuotoliniuose mokymuose klausė 

seminarus apie nuotoliniam mokymui(si) naudojamas platformas ir išteklius, tobulino kvalifikaciją 

profesinėmis bei saviugdos temomis, stiprino skaitmeninio raštingumo kompetencijas. Kvalifikaci-

jos kėlimo kursuose, seminaruose įgytos žinios pedagogams padėjo lengviau įveikti nuotolinio mo-

kymosi organizavimo iššūkius, pasirinkti tinkamas mokymui internete priemones ir medžiagą. 

           Būrelių vadovai buvo motyvuojami tapti reflektuojančiais praktikais, įsivertinti savo profe-

sines veiklas, išryškinti svarbiausius profesinio tobulėjimo aspektus, skatinami prisiimti atsako-

mybę už asmeninį tobulinimąsi ir veiklos tobulinimą. Visi Klubo būrelių vadovai 2021 metais 

pildė pusmetines ir metines veiklos įsivertinimo anketas, kuriose įsivertino savo veiklą, nusistatė 

tobulintinas kompetencijas, sudarė asmeninio tobulėjimo planus, kuriuos siejo su klubo veiklos re-

zultatais. Anketų suvestinės aptartos pedagogų tarybos posėdžiuose, atsižvelgiant į savianalizės re-

zultatus numatytos kvalifikacijos tobulinimo gairės 2021/2022 mokslo metams. Pedagogai skati-

nami atestuotis, siekti aukštesnių kategorijų. Parengta ir Vilniaus miesto savivaldybės administraci-

jos direktoriaus 2022 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 2022-01-17 Nr. 30-118/22 patvirtinta perspekty-

vinė atestacijos 2022-2024 metų programa, pagal kurią du įstaigos pedagogai rengiasi atestacijai.  

           Siekiant įgyvendinti antrąjį strateginio plano tikslą „Stiprinti klubo įvaizdį ir viešuosius ry-

šius“ 2020/2021 metų veiklos plane buvo numatyti šie uždaviniai: plėtoti klubo veiklos informacijos 

sklaidą, puoselėti savitą organizacijos kultūrą. 

           Klubas savo veiklą viešina Klubo interneto svetainėje (pateikiami ugdytinių konkursų, vikto-

rinų ir kiti pasiekimai, sistemingai talpinama informacija apie renginius, veiklas ir kitus svarbius 

įvykius, skelbiamos Klubo vadovo metinės veiklos ataskaitos, svarbiausi Klubo planavimo doku-

mentai, detalūs neformaliojo švietimo būrelių veiklos aprašymai. Klubo koridorių erdvėse ekspo-

nuojami ugdytinių darbai, parodos. Lankytojams pateikiama išsami, lengvai randama informacija 

apie Klubo veiklas, būrelius ir mokinių pasiekimus padeda tėvams ir vaikams ir jaunimui pasirinkti 

norimą būrelį. Savalaikis teisingos informacijos apie klubo veiklą pateikimas padeda gerinti ryšius 

su ugdytinių tėvais, klubo bendruomene, stiprina mikrorajono gyventojų pasitikėjimą įstaiga ir pa-

deda kurti objektyvų Klubo įvaizdį. Siekiant įstaigos atvirumo visuomenei, informacija nuolat ir 

įvairiomis formomis talpinama ne tik interneto tinklalapyje  bet ir miesto informaciniuose stenduose, 

socialiniame „Facebook“ tinkle, teikiama savininko teises ir pareigas atliekančiai institucijai.  
          Didelis dėmesys skiriamas ugdytinių saugumui, šiltos ir malonios aplinkos, pozityvių būrelių 

vadovų ir mokinių santykių kūrimui, bendravimui ir bendradarbiavimui, tėvų ir bendruomenės in-

formavimui. Siekiant suteikti įvairiapusę informaciją apie klubo veiklą ir ugdymo procesą 2021 me-

tais rugsėjo mėnesį visi būreliai vaikus ir jaunimą kvietė į atviras pamokas, gruodžio mėnesį Klubo 

bendruomenei buvo organizuojami vieši virtualūs pasikalbėjimai kartu su Kalėdų seneliu. 

        Klubas glaudžiai bendradarbiauja su Vilniaus miesto Karoliniškių biblioteka, Karoliniškių gim-

nazija, Karoliniškių  bendruomene bei kitomis Vilniaus miesto formalaus ir neformalaus  švietimo, 

viešosiomis  įstaigomis. Klubas, bendradarbiaujant su Karoliniškių bendruomene partnerystės sutar-

ties pagrindu, sėkmingai dalyvavo „Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stipri-

nimo 2021 metų programos veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę 

veiklą savivaldybėse“ 2021 metų projekto veiklose „Veikli Karoliniškių bendruomenė“  projekto 

įgyvendinime, organizavo edukacines veiklas Karoliniškių mikrorajono moksleiviams ir gavo lėšų 

projekto veiklose dalyvaujančių vaikų ir jaunimo edukacinėms paslaugoms bei ugdymo priemonėms 

įsigyti. 

         Klubas nuolat kviečia jaunus žmones užsiimti savanoriška veikla, sudaro galimybes jaunam 

žmogui mokytis, pažinti naujas sritis, išsiaiškinti profesinius polinkius viską atliekant patyriminiu 

būdu. Įstaiga yra akredituota jaunimo savanorius priimanti organizacija, įtraukta į savanorius prii-

mančių organizacijų duomenų bazę, skelbiamą interneto svetainėje www.jrd.lt.  Klubas glaudžiai 

bendradarbiauja su savanorių organizacijomis, 2021 m pagal trumpalaikės savanoriškos veiklos 

programą Klube savanoriavo 10 asmenų, iš kurių keturios jaunos merginos talkino  pagal 6 mėnesių 

ilgalaikės savanoriškos veiklos programą. Savanoriams sudaryta galimybė daugelį veiklų patiems 

http://www.jrd.lt/


inicijuoti ir patiems jas įgyvendinti. Klubo savanorės organizavo konkursus, virtualias diskusijas, 

viktorinas iš kurių verta paminėti šias: triukšmo dienai paminėti „Triukšmas – gerai ar blogai?“, 

„Pažinkime Lietuvą“., „Sveikatiados, pietų kovos“, „Kovo 11-oji“, „Žemės diena“, „Užkandžių 

fiesta“.  Kai kurios savanorės talkino tvarkant klubo dokumentaciją,  padėjo įgyvendinti edukacines 

stovyklos veiklas bei prisidėjo prie jų paruošimo. Siekiant, kad savanoriška veikla maksimaliai ati-

tiktų savanorių kompetencijas ir būtų prasminga tiek savanoriams, tiek mūsų organizacijai, bendru 

sutarimu buvo sudarytas 40 val. per mėnesį savanoriškos veiklos planas (grafikas). Paskirta darbuo-

toja savanoriams padėjo įsilieti į komandą, koordinavo jų veiklą teikė pagalbą, konsultavo, padėjo 

atlikti savanoriškos veiklos refleksijas. 
         Siekiant įgyvendinti trečiąjį strateginio plano tikslą „Kurti saugią ir modernią ugdymo(si) ap-

linką“ veiklos plane buvo numatytas uždavinys kurti ir plėtoti edukacines aplinkas. 

          Besitęsiant Covid-19 pandemijai 2021 metais klubo administracijai didžiausias iššūkis buvo 

užtikrinti kuo kokybiškesnį ugdymo procesą prie labai greitai besikeičiančių sąlygų ir galimybių. 

Nors beveik kiekviena ugdymo diena reikalavo ugdymo proceso koregavimo dėl ugdytinių ir 

būrelių vadovų sergamumo ir pandemijos valdymo, manome, kad klubas šią situaciją valdė 

pakankamai sėkmingai.  Didelį dėmesį skyrėme saugios, ugdytinių poreikius atitinkančios 

ugdymo( si ) aplinkos kūrimui bei aktyvių, įdomių ugdymo formų, būdų, veiklos erdvių paieškai: 

buvo organizuojamos nuotolinės viktorinos, konkursai, edukacinės -pažintinės išvykos. 

Lankydamiesi Trakų istorijos muziejaus erdvėse, dalyvaudami praktiniuose edukaciniuose 

užsiėmimuose, klubo ugdytiniai giliau susipažino su Viduramžių epocha, Trakų istorija Lietuvos. 

Lankydamiesi senovinės bitininkystės muziejuje  ugdytiniai susipažino su bitininkyste, bičių 

gyvenamosiomis erdvėmis, sužinojo daugiau apie bitininkavimą ir jo raidą, bičių produktus, 

medinguosius augalus, bičių ekologiją, gerai praleido laiką gamtoje. Garsaus XIX a. poeto, gimtojo 

krašto turizmo pradininko Vladislavo Sirokomlės muziejuje, susipažino su muziejaus ekspozicija,  

sužinojo kaip iš šiaudų senovėje žmonės gamindavo įvairius gaminius, žaisliukus namams papuošti 

ir patys karu su muziejininkėmis praktiškai išbandė šiaudinių žaisliukų gamybą bei sodų rišimo 

technikas. „Šešėlių teatro“ edukaciniai užsiėmimai žadino vaikų vaizduotę, skatinto kūrybiškumą, 

improvizacinius gebėjimus. Apsilankymai mini zoologijos soduose (Vilniuje, Ignalinos rajone) 

padėjo kūrybiškai pažvelgti į gyvūnijos pasaulį, skatino vaizduotę ir kūrybiškumą. 

           Tobulinama, gerinama  ir Klubo fizinė aplinka, siekiama, kad ji būtų saugi, jauki, estetiška, 

skatinanti vaiko ugdymą(-si): pakeistos saugiomis elektros skydinės patalpų durys, atnaujintos, 

perdažytos šokių salės ir mokytojų kambario patalpos. Žvaigždutės skyriuje suremontuotas dailės 

kabinetas, poilsio erdvei nupirkti sėdmaišiai.  Klubo būreliai ir studijos laiku aprūpinami ugdymo 

procesui skirtomis priemonėmis: gimnastikos studijai nupirkti gimnastikos kilimėliai, šokdynės, 

įsigyti 2 nešiojami kompiuteriai, spausdintuvas, nupirktos dvi naujos nešiojamos kolonėlės.  

..........COVID-19 pandemijos metu, įgyvendinant Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės 

operacijų vadovo sprendimus, NVSC, Vilniaus m. savivaldybės bei VVSB rekomendacijas, 

ugdytiniams, Klubo darbuotojams, ugdytinių tėvams, globėjams buvo teikiama visa svarbi 

informacija dėl koronavirusinės infekcijos profilaktikos ir valdymo. Klubo bendruomenė buvo 

aprūpinta apsaugos priemonėmis (apsauginėmis kaukėmis, dezinfekciniais skysčiais ir kt.), buvo 

atliekamas tinkamas patalpų valymas, pasirūpinta tinkamomis higieninėmis sąlygomis bei 

priemonėmis. 

         Apibendrinant galima teigti, kad 2021 metais strateginio veiklos plano ir metinio veiklos 

plano tikslai bei uždaviniai įgyvendinti sėkmingai. 

 

 



 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 
(toliau – užduotys) 

Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

1.1. Plėsti 

neformaliojo 

ugdymo 

programų 

prieinamumą ir 

jų pasiūlą, 

sudarant sąlygas 

ugdytiniams 

pasinaudoti NVŠ 

krepšelio 

lėšomis. 

Sudarytos sąlygos 

vaikams ir 

jaunimui rinktis tas 

neformaliojo 

švietimo veiklas, 

kurios geriausiai 

atitinka jų 

poreikius. 

Sudaryta galimybė 

pasinaudoti 

neformaliojo 

švietimo 15 Eur. 

krepšeliu mažinant 

mokestį už 

neformaliojo 

švietimo paslaugas 

bei sudarant 

sąlygas rinktis 

daugiau veiklų ir 

plėtoti įvairių sričių 

individualius 

gebėjimus, 

saviraišką. 

Sudarytos sąlygos 

mokiniams ugdytis 

arčiau 

gyvenamosios 

vietos. 

Vaikams ir jaunimui 

siūlomos ne mažiau 

kaip trijų krypčių 

neformaliojo 

švietimo programos, 

atitinkančios 

mokinių saviraiškos 

poreikius ir 

gebėjimus. 

40 procentų Klubo 

vykdomų programų 

akredituotos. 

40 procentų Klubą 

lankančių ugdytinių 

sudaryta galimybė 

pasinaudoti 

neformaliojo 

švietimo krepšelio 

(15Eur.) subsidija. 

Siekiant mokiniams 

ugdytis arčiau jų 

gyvenamosios vietos 

būrelių užsiėmimai 

organizuojami kitų, 

mažiausiai dviejų 

bendrojo ugdymo 

mokyklų patalpose. 

Informacija apie 

Klubo teikiamas 

paslaugas ir veiklą 

nuolat viešinama 

Klubo interneto 

svetainėje. 

Siekiant kad Klubo 

veikla būtų įvairi ir 

tenkintų daugumos vaikų 

ir jaunimo poreikius, 

Klubas 2021 metais 

sudarė galimybes 

kiekvienam mokiniui, 

atsižvelgiant į jo galias, 

gebėjimus ir poreikius 

pasirinkti įvairių ugdymo 

krypčių neformaliojo 

vaikų švietimo 

programas: muzikinio 

ugdymo, dailės, šokių, 

technologijų, dizaino, 

sportinio, kalbinio 

ugdymo ir knygų 

bičiulių.  

Klubas 2021 metais 

vykdė 32 programas, iš jų 

90 procentų akredituotos. 

Neformaliojo vaikų 

švietimo pasiūla buvo 

derinama su ugdytiniais, 

jų tėvais (globėjais, 

rūpintojais) 

Visiems Klubą 

lankantiems ugdytiniams 

buvo sudaryta galimybė 

pasinaudoti neformaliojo 

švietimo krepšelio 

(15Eur.) subsidija. 

Subsidija pasinaudojo 65 

procentai Klubą 

lankančių ugdytinių. 

Siekiant, kad NVŠ 

programos būtų 

įgyvendinamos kuo 

arčiau vaiko 



gyvenamosios vietos 

neformaliojo švietimo 

veiklos buvo vykdomos 

ir bendrojo ugdymo  

mokyklų patalpose. 

Informacija apie Klubo 

teikiamas paslaugas ir 

veiklą nuolat viešinama 

Klubo interneto 

svetainėje ir Facebook 

paskyroje. 

1.2. Inicijuoti 

saugios 

emocinės ir 

fizinės aplinkos 

kūrimą bei 

palaikymą 

Sukurta saugi ir 

sveika edukacinė 

aplinka, tenkinanti 

individualius 

ugdytinių 

poreikius, 

tausojanti sveikatą, 

skatinanti 

ugdytinių 

saviraišką. 

Pozityvi emocinė ir 

fizinė ugdymosi 

aplinka padės 

palaikyti  

bendradarbiavimo 

kultūrą ir didins 

klubo patrauklumą. 

Įgyvendintos 

priemonės 

stiprinančios 

bendradarbiavimą su 

tėvais (globėjais, 

rūpintojais): 

-suorganizuotas 

vienas veiklos 

rezultatus 

pristatantis renginys 

būrelius lankančių 

ugdytinių tėvams; 

-suorganizuota viena 

atvirų durų savaitė, 

kurios metu 

ugdytinių 

tėvams/globėjams 

teikiama informacija 

apie klubo veiklą; 

Dalyvauta bent 

viename 

respublikiniame 

sveikatą 

stiprinančiame  

projekte 

(sveikiatiada ir kt.) 

Atliktas vieno 

kabineto kosmetinis 

remontas, pagal 

poreikius atnaujintos 

ugdymo priemonės. 

Siekiant suteikti 

įvairiapusę informaciją 

apie klubo veiklą ir 

ugdymo procesą 2021 

metais visą rugsėjo 

mėnesį būreliai/studijos 

vaikus ir jaunimą kvietė į 

atviras pamokas. 

Būrelius lankančių 

ugdytinių tėvams klubo 

interneto svetainėje ir 

Facebook paskyroje 

nuolat pristatomi udytinių 

veiklos rezultatai. 

Dalyvauta trijuose 

respublikiniame sveikatą 

stiprinančiame  

projektuose: :  

„Sveikatiada“, „Sveikata 

visus metus 2021”., 

„Augu saugus ir 

atsakingas. 

Atnaujintos, perdažytos 

šokių salės ir mokytojų 

kambario patalpos. 

Žvaigždutės skyriuje 

suremontuotas dailės 

kabinetas, poilsio erdvei 

nupirkti sėdmaišiai. 

Praturtinta IKT 

priemonių bazė, Klubo 

būreliai ir studijos laiku 

aprūpinami ugdymo 

procesui skirtomis 

priemonėmis. 

1.3. Sudaryti 

sąlygas jauniems 

žmonėms 

neformaliuoju 

Kurti ir puoselėti 

savanorystės tradici

jas.  

Jauniems žmonėms 

per savanorystę 

sudaryta galimybė 

Klubas yra akredituota 

savanorius priimanti 

organizacija, per 

savanorystę jauniems 



būdu, per 

savanorystės 

procesą, 

ugdyti(s) save 

kaip asmenybę. 

 

Sudaryti 

jaunuoliams 

galimybės įgyti 

gebėjimų planuoti 

ir atlikti darbus, 

pasidalyti 

juos, prisiimti 

atsakomybę, 

ugdytis 

iniciatyvumą,  

mokytis 

bendradarbiauti su 

kitais savanoriais ir 

darbuotojais, 

išreikšti save ir 

atsiskleisti, 

mokytis kūrybingai 

ir atsakingai atlikti 

užduotis. 

 

ugdytis save ir siekti 

išsikeltų tikslų.  

Sudarytos 3 dvišalės 

sutartys dėl 

trumpalaikės 

savanoriškos 

veiklos. 

Sudarytos 3 trišalės 

sutartys dėl 

ilgalaikės 

savanoriškos 

veiklos. 

Paskirti  darbuotojai 

kurie savanoriams  

padės įsilieti į 

komandą, 

koordinuos jų veiklą 

teiks pagalbą, 

konsultuos, padės 

atlikti savanoriškos 

veiklos refleksijas. 

Savanoriams 

sudaryta galimybė  

daugelį veiklų 

inicijuoti ir patiems 

jas įgyvendinti,  

įgyti bendravimo 

įgūdžių. 

Kiekvieno etapo 

pabaigoje 

suorganizuotos 

savanorystės kaip 

mokymosi patirties 

refleksijos. 

žmonėms sudaro 

galimybė ugdytis save ir 

siekti išsikeltų tikslų. 

Sudarytos 6 dvišalės 

sutartys dėl trumpalaikės 

savanoriškos veiklos. 

Sudarytos 4 trišalės 

sutartys dėl ilgalaikės 

savanoriškos veiklos. 

Paskirta darbuotoja,  

savanoriams padėjo 

įsilieti į komandą, 

koordinavo jų veiklą 

teikė pagalbą, 

konsultavo, padėjo atlikti 

savanoriškos veiklos 

refleksijas. 

Savanoriai  daugelį 

veiklų patys inicijavo ir 

patys jas įgyvendino. 

Organizuodami 

viktorinas/diskusijas, 

talkindami vaikų vasaros 

stovyklos veiklose 

įgijo bendravimo įgūdžių. 

Kiekvieno etapo 

pabaigoje vyko 

savanorystės kaip 

mokymosi 

patirties refleksijos.  

1.4.Tobulinti 

asmenines 

profesines 

kompetencijas 

Dalyvauti 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginiuose 

Dalyvauta ne mažiau 

kaip 50 val. 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginiuose ir gauti 

kvalifikaciniai 

pažymėjimai, 

patvirtinantys 

patobulintas 

profesines 

kompetencijas. 

2021 m. spalio 21-22 d. ir 

spalio 28-29 d. dalyvavau 

40 ak. val. kvalifikacijos 

tobulinimo seminare 

(kodas 211001199) 

„Neformaliojo vaikų 

švietimo ir formalųjį 

švietimą papildančio 

ugdymo įstaigų veiklos 

kokybės tobulinimas“ 

Kur tobulinau įstaigos 

vadovo lyderystės ir 

vadybos kompetencijas, 

kūrybingam, 

savarankiškam 

visapusiškų strateginių 



sprendimų priėmimui ir 

pokyčių, vedančių link 

kokybiškų įstaigos darbo 

rezultatų, valdymui. 

Pažymėjimo nr. Nr. M2-

3743 

Vilniaus mokyklų 

pradedančiųjų vadovų ir 

jų mentorių mokymo 

programoje Ugdytos, 

tobulintos kompetencijos: 

strateginio švietimo 

įstaigos valdymo, 

veiksmingos personalo 

politikos kūrimo, 

švietimo įstaigos 

struktūros, procesų, 

išteklių valdymo, 

asmeninio 

veiksmingumo, 

lyderystės, bendravimo ir 

bendradarbiavimo. 

(trukmė: 40 akad. val.) 

Pažymėjimo nr 

SC21/0385 

2021 m. birželio 9–10 d. 

Nacionalinės švietimo 

agentūros, kaip projekto 

„Saugesnis internetas: 

draugiskasinternetas.lt 

IV“ vykdytojos, 

organizuotuose 

nuotoliniuose 

mokymuose „Medijos ir 

nacionalinis saugumas: 

iššūkiai ir galimybės“ (18 

akad. val.) 

1.5. Inicijuoti 

rūsio patalpų, 

esančių po A. J. 

Povilaičio g. 20, 

Vilnius 

esančiomis 

klubo 

patalpomis, 

pritaikymo 

atvirai jaunimo 

erdvei galimybių 

studijos 

parengimą. 

Įvertinti rūsio 

patalpos 

pritaikymo atviros 

jaunimo erdvės 

veiklai, planuojant 

rūsio patalpos 

įtraukimą kaip 

pastato priklausinį 

Klubo techninės 

apskaitos byloje, 

rekonstrukciją, 

remontą, 

edukacinių erdvių 

Pateikti Vilniaus 

miesto savivaldybės 

administracijos 

Nekilnojamojo turto 

skyriui prašymą dėl 

rūsio patalpų kaip 

Klubo pastato 

priklausinio juridinio 

įteisinimo. Gavus iš 

Vilniaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Nekilnojamojo turto 

Parengtas ir 2021 04-30  

pateiktas  Vilniaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Nekilnojamojo turto 

skyriui pateiktas 

prašymas Nr. SD -4 „Dėl 

rūsio patalpų juridinio 

įteisinimo ir skyrimo 

Klubo veiklos plėtrai“. 

Gautas 2021-05-11 

išaiškinimas Nr. A51-

41641/21(2.14.17E-



įrengimo 

galimybes. 

skyriaus, atitinkamą 

dokumentaciją, 

būtinus sutikimus 

(pritarimus), 

inicijuoti 

dokumentų, 

susijusių su rūsio 

patalpomis juridinį 

sutvarkymą. Įvertinti 

rūsio patalpos 

pritaikymo atviros 

jaunimo erdvės 

veiklai galimybes: 

-parengti remonto 

darbų projekto 

sąmatą; 

-parengti jaunimo 

erdvės veiklai 

reikalingų baldų, 

inventoriaus ir kt. 

priemonių įsigijimo 

sąmatas. 

Ad23), kad statinys dar 

metus bus apskaitomas 

savivaldybėje ir po to bus 

priimtas sprendimas dėl 

tolimesnio jo naudojimo. 

Atlikta rūsio patalpos 

pritaikymo atviros 

jaunimo erdvės veiklai 

galimybių studija: 

Parengta remonto darbų 

projekto sąmatą; 

Parengtos jaunimo erdvės 

veiklai reikalingų baldų, 

inventoriaus ir kt. 

priemonių įsigijimo 

sąmatos. 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.                          --------                    -------- 

2.2.  

2.3.  

2.4.  

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

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

1.Užtikrinau saugumo standartus esant pandeminei 

situacijai. 

Besitęsiant Covid-19 pandeminei  

situacijai, prie labai greitai 

besikeičiančių sąlygų ir galimybių, kai 

beveik kiekviena ugdymo diena 

reikalavo ugdymo proceso koregavimo 

dėl ugdytinių ir būrelių vadovų 

sergamumo, sėkmingai pavyko 

susidoroti su iššūkiais ir užtikrinti kuo 

kokybiškesnį ugdymo procesą.  

2. 2021 metais 9 mėnesius vadovavau Vilniaus 

vaikų ir jaunimo klubui „Žvaigždutė“, inicijavau 

veiklą reglamentuojančių dokumentų parengimą, 

užtikrinau sklandų ugdymo proceso organizavimą.  

Vilniaus vaikų ir jaunimo klube 

„Žvaigždutė“ veikla vyko planingai, 

užtikrintas privalomų ir suplanuotų 

ugdymo veiklų ir priemonių 

įgyvendinimas, ugdymas vyko saugiai – 

klubas netapo COVID-19 židiniu. 

3.Vykčiau Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 

sprendimą, įgyvendinau  Klubo „Žvaigždutė“ 

reorganizavimo procesus.  

Visi dokumentai dėl Vilniaus vaikų ir 

jaunimo klubo „Žvaigždutė“ prijungimo 

buvo parengti ir pateikti laiku. 



  

 

Parengtas Vilniaus vaikų ir jaunimo 

klubo „Žvaigždutė“ reorganizavimo 

sąlygų aprašas. Aprašas paskelbtas 

Klubo „Meteoras“ interneto svetainėje 

ir pagal reikalavimus pateiktas VĮ 

Registrų centrui. 

Vadovaujantis Vilniaus vaikų ir 

jaunimo klubo „Žvaigždutė“ ir Vilniaus 

vaikų ir jaunimo klubo „Meteoras“ 

 Reorganizavimo sąlygų aprašu: 

-Parengti Klubo „Meteoras“ nuostatai, 

pateikti Vilniaus miesto savivaldybės 

tarybai tvirtinti 2021 ir įregistruoti  VĮ 

Registrų centre. 

-Parengtas Vilniaus vaikų ir jaunimo 

Klubo „Meteoras“ pareigybių sąrašas, 

įvykdytas darbuotojų informavimas apie 

darbo sąlygų pasikeitimus. 

-atnaujintos „Žvaigždutės“ skyriaus 

darbuotojų darbo sutartys. 

-Suderintas ir pasirašytas Vilniaus vaikų 

ir jaunimo klubo „Žvaigždutė“ 

perdavimo ir priėmimo aktas. 

Vykdytos veiklos užtikrino sklandų 

Klubo „Meteoras“ pasirengimą mokslo 

metų pradžiai, garantavo tinkamą 

bendruomenės mikroklimatą ir savalaikį 

planuotų darbų atlikimą. 

4.Parengtas ir patvirtintas klubo 2022-2026 metų 

strateginis planas.  

 

Atliktas strategijos ir veiklos krypčių 

monitoringas. Suorganizuota strateginio 

planavimo sesija įtraukiant 

bendruomenę. 

Strategija parengta vadovaujantis 

ankstesnės strategijos, įstaigos veiklos 

įsivertinimo duomenimis.  

Strateginio planavimo laikotarpiui 

suformuluotos naujo strateginio 

planavimo laikotarpio vertybės, vizija ir 

misija. 

Kolegialiai nusistatyti strateginio plano 

prioritetai sėkmingam klubo strategijos 

įgyvendinimui.  

Klubo strateginiam planui pritarta 

Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 

pavaduotojos 2021 m. gruodžio 29 d. 

įsakymu Reg. Nr. A30-4386/2. 

 


