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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

 

Atsižvelgiant į 2017–2019 m. VšĮ Rokiškio jaunimo centro strateginį planą, 2018 

metams buvo numatytos šios įstaigos prioritetinės veiklos kryptys: neformalaus ugdymo 

programų įvairovė, atviras darbas su jaunimu, vaikų užimtumas vasaros atostogų metu. 

Jaunimo centro dailės mokykloje mokiniams siūloma rinktis pradinio ir pagrindinio 

formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas. Mokinių užimtumas vykdomas būreliuose ir 

vaikų neformaliojo švietimo programų, finansuojamų NVŠ tikslinėmis valstybės ir Europos 

Sąjungos lėšomis, užsiėmimuose. Siekiama tenkinti mokinių pažinimo ir individualius kūrybos 

poreikius, NVŠ programų užsiėmimus organizuoti arčiau vaiko gyvenamosios vietos ar 

mokyklos. Akredituotos ir įgyvendintos 5 dailės, 3 technologijų programos. Pirmą kartą vaikams 

pasiūlytos 2 IT (robotikos) programos.  

Tobulinant ugdymo procesą, siekiant geresnės mokymo(si) kokybės buvo stengiamasi 

modernizuoti edukacines erdves. 2018 m. IV ketvirtyje pradėtas vykdyti projektas „Vaikų ir 

jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Rokiškio rajone“. Šio projekto lėšomis   

Robotikos būrelis aprūpintas naujausiomis mokymo priemonėmis, 4 mokytojų darbo vietos 

aprūpintos kompiuteriais, projektoriais, ekranais.  

Siekiant Jaunimo centro žinomumo ir kuriant bendradarbiavimo tinklus, organizuotos 

keturios personalinės  Dailės mokyklos mokinių darbų parodos Rokiškio jaunimo centre, Juozo 

Keliuočio viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje, Laibgalių kultūros centre.  

Atvirą darbas su jaunimu organizuojamas siekiant suteikiant tikslingo, įvairiapusio ir 

saugaus laisvalaikio galimybes savirealizacijos erdvės nerandantiems 14–29 metų jauniems 

žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką. Jaunimo centre sudarytos sąlygos 

jaunimui rinktis, bendrauti, diskutuoti, inicijuoti bei organizuoti renginius, mokymus  ir kitas 

patrauklias veiklas. Parašytas projektas „Rokiškio jaunimo centro programa 2018–2019 m.” ir 

gauta  13263 Eur.  valstybės biudžeto lėšų šios programos įgyvendinimui vieniems metams. 

Rokiškio rajono savivaldybės administracija prie šio projekto prisidėjo 750 Eur. Atviras darbas su 

jaunimu organizuojamas vadovaujantis Jaunimo reikalų departamento prie SADM 

rekomendacijomis ir priskiriamas prie  socialinių paslaugų teikimo savivaldybėje. 

2018 m. siekiant pritraukti lėšų darbui su tiksline grupe Jaunimo centre veikė Vaikų 

dienos centras „Kad būtume drauge“, kurį lankė 40 vaikų. Buvo teikiamas maitinimas, sudarytos 

sąlygos pamokų ruošai, organizuojamos edukacinės išvykos. Vyko individualus-socialinis darbas 
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su vaikais, jų šeimomis, pagal poreikį buvo informuojama ir konsultuojama, organizuojami 

socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo bei kūrybiniai užsiėmimai.  
2018 m. vasarą Žiobiškio turistinėje bazėje vyko remontas. Todėl vaikų užimtumas buvo 

organizuojamas ne stovykloje Žiobiškyje, o kitose rajono vietose. Pradinių klasių mokiniams 

organizuota miesto tipo stovykla  Rokiškyje, vyresniems vaikams – stovykla Salose, jaunimui –

mokymai Zabieškos kaimo turizmo sodyboje. Stovyklose dalyvavo 90 vaikų ir jaunimo. Dalyviai 

užimti prasminga veikla, mokėsi amatų, dalyvavo edukacinėse pamokose, mokėsi spręsti 

konfliktus, bendrauti ir bendradarbiauti. 

Vykdant 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos projektą 

„Socialinių paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Vidurio Baltijos regione“  atliktas 

turistinės bazės I ir II aukšto fojė ir laiptinių remontas. Nupirkti baldai ir įranga 2 kambariams, 

kuriuose galės poilsiauti  neįgalieji. Turistinė bazė pilnai suremontuota ir paruošta vaikų poilsiui.  

2018 m. Rokiškio jaunimo centre dirbo 5 mokytojai: 1 mokytojas ekspertas, 1 mokytojas 

metodininkas, 2 vyresnieji mokytojai, 1 mokytojas. Užsiėmimus lankė 144 mokiniai. Atviro 

darbo su jaunimu veiklose dalyvavo 289 unikalūs lankytojai, dirbo  trys darbuotojai (vienas 

darbuotojas įdarbintas iš projekto lėšų). 
 

 

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. Neformaliojo 

vaikų švietimo 

programų 

finansuojamų 

tikslinėmis lėšomis 

įgyvendinimas 

arčiau vaikų 

gyvenamosios 

vietovės ar jų 

mokyklose. 

Užtikrinta  

neformaliojo 

vaikų švietimo 

programų 

kokybė, 

didinama jų 

įvairovė ir 

dalyvaujančių 

mokinių 

skaičius. 

Neformaliojo vaikų 

švietimo programų 

finansuojamų 

tikslinėmis lėšomis 

paskirtis, krypčių 

skaičius, 

jų įvairovė, 

vietovės, kuriose 

vykdomos 

programos,  

mokinių, 

dalyvaujančių 

programose, 

skaičius. 

Programų paskirtis–  

tenkinti mokinių pažinimo, 

ugdymosi ir saviraiškos 

poreikius, padėti jiems tapti 

aktyviais visuomenės nariais. 

Programos vykdomos  

mokinių gyvenamosiose 

vietose arba jų mokyklose – 

paslauga eina pas mokinį. 

Kryptys: dailė ir 

technologijos. 

Programos vykdomos  

Senamiesčio prog. (11mok.)  

ir Laibgalių sk. (10 mok.), 

Rokiškio pagr. mokykloje (10 

mok.),  Kavoliškio 

mokykloje-darželyje (9 

mok.), Panemunėlio 

mokykloje-daugiafunkciame 

centre (10 mok.), jaunimo 

centre (11mok.) 

1.2. Atviro darbo su 

jaunimu teikiamų 

paslaugų įvairovės ir 

kokybės 

Jauni 14–29 

metų žmonės 

dalyvauja 

konkrečioje jų 

Atviro darbo su 

jaunimu veikloje 

dalyvaujančių  

bendras lankytojų 

Bendras lankytojų skaičius – 

600, unikalių lankytojų 

skaičius – 289, nuolatinių 

lankytojų skaičius (lankytojai, 
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užtikrinimas. poreikius 

atitinkančioje 

veikloje, 

ugdosi 

socialinius ir 

pozityvaus 

gyvenimo 

įgūdžius. 

skaičius,  

unikalių lankytojų 

skaičius, 

nuolatinių lankytojų 

skaičius (lankytojai, 

kurie lankosi bent 1 

kartą per savaitę), 

lankytojų 

pasiskirstymas pagal 

lytį, amžių, 

pritraukiamų lėšų 

kiekis, 

mažiau galimybių 

turinčių, rizikos 

grupei priklausančių, 

lankytojų skaičius, 

jaunimo inicijuotų 

veiklų skaičius. 

kurie lankosi bent 1 kartą per 

savaitę) – 80. 

Pasiskirstymas pagal lytį: 

merginų – 30 proc., vaikinų – 

70 proc. Pasiskirstymas pagal 

amžių:14–18 m. –  90 proc., 

19–29 m. – 10 proc. Priklauso  

rizikos grupei 8  asmenys. 

Pritraukiamos lėšos: 

Valstybės biudžeto lėšos –

13263 Eur ir savivaldybės –

750 Eur programai vykdyti, 

bei savivaldybės lėšos  – 1340 

Eur neformalių grupių veiklai. 

Jaunimo inicijuoti renginiai: 

krepšinio, futbolo, stalo teniso 

turnyrai, kūrybiniai vakarai, 

mokymai, susitikimai ir kt. –

30.  

1.3. Jaunimo centro 

infrastruktūros 

modernizavimas. 

Įgyvendinta  

projekto 

„Vaikų ir 

jaunimo 

neformalaus 

ugdymosi 

galimybių 

plėtra Rokiškio 

rajone“ 

jaunimo 

centrui skirta 

dalis. 

Projekto 

„Socialinių 

paslaugų 

kokybės ir 

prieinamumo 

gerinimas 

vidurio 

Baltijos 

regione“ 

sėkmingas 

vykdymas. 

Mokytojų  4 darbo 

vietos aprūpintos 

IKT. Jos naudojamos 

įvairių programų 

veiklose. Atliktas 

dailės kabineto 

remontas, įsigyti 

baldai, priemonės. 

Atliktas turistinės 

bazės remontas (I ir 

II aukšto fojė, 

laiptinės, pėsčiųjų 

takas), įrengti 2 

kambariai 

neįgaliesiems. 

Vykdant Rokiškio rajono 

savivaldybės projektą atlikti 

viešieji pirkimai ir nupirkta 

įranga 4 mokytojų darbo 

vietoms įrengti (3 dailės  ir 

technologijų kabinetams). 

Nupirkti kompiuteriai, 

ekranai, projektoriai. 

Panaudota 19742 Eur. 

Vykdant Lietuvos- Latvijos 

programos projektą atliktas 

turistinės bazės I ir II aukšto 

fojė, laiptinių remontas. 

Nupirkti baldai ir įranga 2 

kambariams, kuriuose galės 

poilsiauti  neįgalieji. Turistinė 

bazė pilnai suremontuota, 

paruošta vaikų poilsiui. 

Įsisavinta  43556 Eur. 

Abu projektai vykdomi ES 

lėšomis, 15 proc. prisidedant 

Rokiškio r. savivaldybei. 

Projektų trukmė  – 2 metai. 
 

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

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

2.1. Vaikų dienos centro veiklos 

organizavimas 

Siekiant pritraukti lėšų darbui su tiksline grupe 

2018 m. parašytas ir įgyvendintas projektas 

„Rokiškio  jaunimo centro vaikų dienos centras“. 

Vaikų dienos centrui buvo skirtas finansavimas iš 

Valstybės biudžeto lėšų 16126 Eur. Finansuotas 

socialinio pedagogo ir auklėtojo etatas. Veikloje 

dalyvavo 40 vaikų, kuriuos nukreipė mokyklų ir 
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seniūnijos socialiniai darbuotojai. Vaikai buvo 

užimti prasminga veikla, ruošė pamokas, gavo 

maitinimą, vyko į keliones, ilsėjosi prie jūros.   

2.2.Vaikų vasaros poilsio organizavimas Dėl Žiobiškio turistinės bazės remonto 

organizuota vaikams miesto tipo stovykla  

Rokiškyje, vyresniems vaikams – stovykla 

Salose, jaunimui – Zabieškos kaimo turizmo 

sodyboje. Dalyvavo 90 stovyklautojų. Dalyviai 

užimti prasminga veikla, mokėsi amatų, 

dalyvavo edukacinėse pamokose, mokėsi spręsti 

konfliktus, bendrauti ir bendradarbiauti.  

2.3. Projekto „Atrask save“ (ES fondų 

investicinių veiksmų programa) 

įgyvendinimas Rokiškio r. savivaldybėje 

Projektas buvo vykdomas siekiant teikti 

socialines, ankstyvosios intervencijos paslaugas 

Rokiškio r. jaunuoliams. Identifikuoti  ir į 

projektą įtraukti 160  nedirbantys, nesimokantys, 

neaktyvūs, darbo biržoje neregistruoti 16–29 

metų žmonės iš Rokiškio r. seniūnijų. Jiems buvo 

siūloma veikla, praktikos atlikimas, savanorystė, 

teikti mokymo ir darbo pasiūlymai. Užmegzti 

ryšiai su rajono seniūnijų socialiniais 

darbuotojais, vykdomas tarpžinybinis 

bendradarbiavimas, pristatyta jaunimo centro 

veikla. Projekto vykdymui skirta 8282 Eur. ES 

lėšų. 
 

 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

3. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

3.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai X 

3.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai  ☐ 

3.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

34. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
 

4. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

4.1. Įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo 

4.2. Mobilaus darbo su jaunimu organizavimo 
 

 

Direktorė                                        __________                      Nijolė Gužienė         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                 (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

5. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

Centro tarybos pirmininkas                 __________                  Arūnas Augutis         __________ 
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(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                         (vardas ir pavardė)                      (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo  

/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

6. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________           __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                                  (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

7. Kitų metų užduotys 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

7.1. Telkti bendruomenę 

projekto „Rokiškis – 

Lietuvos kultūros sostinė 

2019“  dailės mėnesio  

renginių įgyvendinimui. 

Sėkmingas Dailės mėnesio 

programos įgyvendinimas. 

Dailės mokyklos istorijos 

puoselėjimas, mokinių ir 

mokytojų garsinimas, teigiamo 

įvaizdžio formavimas. Dailės 

mokyklos  35 m. jubiliejaus 

paminėjimas. 

Birželio mėn. renginių reklama 

ir kuravimas, viešinimas 

internetinėje svetainėje visus 

metus. Jaunimo centro 

bendruomenė organizuoja 5 

dienų renginių ciklą mokiniams 

ir buvusių dailės mokyklos 

mokinių darbų parodą. Į 

renginius įtraukiami buvę 

mokiniai ir tėvai, miesto 

bendruomenė. 

7.2. Darbo su jaunimu 

formų plėtra ir kokybės 

užtikrinimas.  

Pasiruošta ir pradėta teikti 

paslaugas  seniūnijose 

(mobilus darbas) nuo rugsėjo 

mėn. Identifikuotos tikslinės 

grupės. Teikiamos kokybiškos 

paslaugos. Nuolat 

besimokantys jaunimo 

darbuotojai. 

Teikiamos kokybiškos darbo su 

jaunimu paslaugos jaunimo 

centre ir ne mažiau, kaip 2 

seniūnijose 1 kartą per savaitę. 

Jaunimo centre dirba Jaunimo 

reikalų departamento 

reikalavimus atitinkantys   

darbuotojai. Mokymuose, 

seminaruose dalyvavusių 

darbuotojų – 3, savanorių – 2. 

Bendras lankytojų skaičius – 

450, unikalių lankytojų skaičius 

– 150, nuolatinių lankytojų 

skaičius – 60 (pagal JRD 

rekomendacijas) 

7.3. Jaunimo centro 

infrastruktūros 

Įgyvendinta  projekto „Vaikų ir 

jaunimo neformalaus ugdymosi 

 IT naudojamos neformaliojo 

ugdymo programų veiklose. I 
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modernizavimas ir 

sėkmingas panaudojimas 

(tęstinis) 

galimybių plėtra Rokiškio 

rajone“ jaunimo centrui skirta 

dalis. IT naudojamas 

pamokose, geresnės darbo ir 

mokymosi sąlygos. 

Projekto „Socialinių paslaugų 

kokybės ir prieinamumo 

gerinimas vidurio Baltijos 

regione“ sėkmingas 

įgyvendinimas. Sutvarkyta 

turistinės bazės infrastruktūra. 

Tarptautinės vasaros stovyklos 

tikslinei grupei organizavimas. 

ketvirtį atliktas dailės kabineto 

remontas, kabinetuose patiesta 

PVC danga. II ketvirtį įsigyti 

baldai ir degimo krosnis. 

III ketvirtį įrengtas pėsčiųjų 

takas Žiobiškio turistinėje 

bazėje.  Sėkmingai vykdomos 

vaikų vasaros programos. 

Liepos mėn. surengta 

tarptautinė vaikų vasaros 

stovykla projekto partnerių 

tikslinei grupei. 

7.4. Suburti komandą 

jaunimo centro 2020–2022 

m. strateginiam planui 

parengti, jai vadovauti 

Strateginis planas orientuotas į 

ateities iššūkius neformaliam 

vaikų švietimui ir atviram 

darbui su jaunimu, paremtas 

situacijos tyrimų rezultatais, 

atitinka rajono, respublikos 

strategiją. 

Strateginis plano projektas, 

kuriam pritarė Centro taryba, 

iki 2019 m. gruodžio 31 d. 

pateiktas Rokiškio rajono 

savivaldybės administracijos 

direktoriui pritarti. Į strateginio 

plano rengimo procesą 

įtrauktos visos centro 

savivaldos institucijos, 

socialiniai partneriai.  

 

8. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

8.1. Kitų institucijų įsipareigojimų ar sutarčių nevykdymas ar vėlavimas. 

8.2. Nepakankamas finansavimas, lėšų trūkumas 

8.3. Žmogiškieji faktoriai (nedarbingumas, kitos aplinkybės) 

 

 

______________________             __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                                  (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Susipažinau. 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

 

 

 


