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VADOVO ŽODIS 

Marijampolės moksleivių kūrybos centro direktore esu paskirta nuo 2020 vasario 3 d. todėl 

veiklos rezultatus vertinau pagal įstaigoje turimas ataskaitas ir duomenų bazių informaciją. Darau 

prielaidą, kad pagrindiniai iššūkiai 2019 metai buvo pastato renovacija ir su ja susiję klausimai. 

Vienas iš galimų iššūkių moksleivių pritraukimas į organizuojamas veiklas.  

   

INFORMACIJA APIE MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS CENTRO VEIKLOS TIKSLŲ 

ĮGYVENDINIMAS 

2019 m. programos tikslas – užtikrinti kokybišką kompetencijų ugdymą(si), padėti tenkinti 

mokiniams pažinimo, saviraiškos, kūrybiškumo poreikius. 

Uždaviniai:  

1. Ugdyti ir plėtoti mokinių kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą. 

2. Ugdyti gebėjimą kritiškai mąstyti ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje. 

3. Sudaryti sąlygas mokiniams dalyvauti socialines ir emocines kompetencijas ugdančiose 

veiklose.    

Būrelių veiklų organizavimas ir vykdymas. 2019 m. sausio 1 d. veikė keturiolika 

etnokultūros, muzikos, dailės, turizmo ir kraštotyros, pilietinio ir kt. ugdymo krypčių neformaliojo 

švietimo būrelių veiklos programų. Veiklai skirtos 72 kontaktinės valandos, kurios nuo 2019 m. 

sausio 1 d. sudarė 3  etatus būrelio vadovo pareigybės.  Veiklą tęsė 21 mokinių grupė, kuriose mokėsi 

388 mokiniai. 2019 m. rugsėjo mėnesį suformuota 19 mokinių grupių, kuriose rugsėjo 30 d. mokėsi  

286 mokiniai, 2020 m. sausio 1 d. būrelius lankė 314 mokiniai.   

Neformaliojo vaikų švietimo programos (NVŠ), finansuojamų Europos Sąjungos lėšomis, 

vykdymas. I etapas vasario - birželio mėnesiais, vykdytos šešios programos. Suformuota 10 grupių, 

mokėsi 150 mokinių. II etapas spalio – gruodžio mėnesiais, vykdytos penkios programos. 

Suformuotos 9 grupės, mokėsi 135 mokiniai. 
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Vaikų ir jaunimo  užimtumo organizavimas vasaros atostogų  metu. 

Programa vykdyta birželio  – rugpjūčio mėn., organizuotos 26 veiklos (stovyklos, sueigos, 

mini stovyklėlės, išvykos, žygiai, dalyvavimas nacionalinėse varžybose),  kuriose turiningai, saugiai 

leido laisvalaikį ir ugdėsi 489 Marijampolės savivaldybės vaikai ir jaunuoliai. 

Renginių ir kitų edukacinių projektų mokiniams organizavimas ir vykdymas. 

Pilietiškumo ir tautiškumo kryptis. Vykdyta 17 skautiškų veiklų (tarptautinė Beatliejaus 

ugnies akcija, Marijampolės skautų sueiga „Draugystė 2019“, mokymai skautams „Lyderių mokykla“ 

ir kt. veiklos), kuriose dalyvavo 1048 mokiniai.  

Sveikatinimas, žygeivystė ir orientavimosi sportas. Organizuota 13 veiklų mokiniams 

(Lietuvos mokyklų žaidynių orientavimosi sporto varžybos, respublikinės Lietuvos jaunųjų 

dviratininkų varžybų „Saugus ratas“ finalinis etapas, 5 orientavimosi patalpose „Orientuojamės 

kitaip“ renginiai Marijampolės  savivaldybės mokyklose ir kt. veiklos), kuriose dalyvavo 922 

mokiniai; 24 veiklos bendruomenei ( mokinių sveikatinimo renginiai „Labirintas- 2019“, naktinio 

orientavimosi varžybos ir kt. veiklos), kuriose dalyvavo 2600 dalyvių. Surengtos 4-ios mokinių darbų 

parodos, Adventinis vakaras, koncertas tėvams.   

 

 
 

Centro mokinių dalyvavimas nacionalinėse, tarptautinėse varžybose. Paruošta 148 

mokiniai, kurie atstovavo Marijampolės savivaldybę septyniose nacionalinėse ir dvejose tarptautinėse 

orientavimosi sporto  (toliau - OS) varžybose: tarptautinėse OS varžybose „Kapa -2019“, ,,Lietuvos 

taurė“,  Lietuvos OS čempionate; Lietuvos vaikų, jaunučių, jaunių OS čempionato  rungtyse (sprinto, 

mišrių estafečių, vidutinės trasos, ilgos trasos, estafečių, komandinėse rungtyse ), Lietuvos OS sprinto 

trasoje. Laimėtos 2 pirmos, 9 antros ir 3 trečios vietos.  

Atvirojo jaunimo centro veikla. Marijampolės moksleivių kūrybos centro skyrius Atvirasis 

jaunimo centras teikė Marijampolės savivaldybės jaunimui socialines ir  pedagogines  paslaugas, 

vykdydamas Marijampolės savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo  2019-2022 m.   programos 

projektas „Marijampolės atviras jaunimo centras 2019“. 2019 metais įvykdytos 28 išvykos į 

Liudvinavo ir Balsupių seniūnijas mobiliam darbui su jaunimu. Per metus Centras sulaukė 879 

lankytojų, jaunų žmonių nuo 14 iki 29 metų amžiaus. Suorganizuota 39 įvairaus pobūdžio veiklos: 

mokymai, stovyklos, išvykos,  konsultacijos, pokalbiai, šventės, kūrybinės dirbtuvės, anime kino 

popietės, žaidimų turnyrai, reguliarūs užsiėmimai. Įgyvendintos dvi  neformaliojo ugdymo 

programos: „Jaunas žmogus virtuvėje“, „Vasaros užimtumo stovykla – 2019“. Dviem asmenims buvo 

koordinuotai teikiamos paslaugos. Centre praktiką atliko 4 asmenys, savanoriavo 5 jauni žmonės. 

Centras bendradarbiavo su Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos  ir 

darbo ministerijos Kauno klientų aptarnavimo departamento Marijampolės skyriumi, VĮ „ALFA 

centru“, Marijampolės jaunimo organizacijų taryba ,,Apskritas stalas“, Marijampolės skautais, 

Marijampolės Karo prievolės ir komplektavimo poskyriu, Liudvinavo ir Degučių seniūnijomis, 

Marijampolės savivaldybės mokyklomis. Bendradarbiaujant su Marijampolės kultūros centru buvo 

įgyvendintas meninis socialinis projektas. 
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Parengtos programos ir projektai, gavę finansavimą: 

Programos, projekto pavadinimas Gauta suma (Eur) 

Marijampolės savivaldybės 2019 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos sveikatinimo projektas  „Judėk ir tobulėk“. 

240,00 

Marijampolės savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo 2019-2022 m.   

programos projektas „Marijampolės atviras jaunimo centras 2019“. 

3000,00 

Tarptautinio bendradarbiavimo „Jaunimo labui“ projektas.  300,00 

Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos rėmimo „Veiklusis savanoris“ 

projektas.  

210,00 

Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos rėmimo „Jaunimo tarptautinis 

bendradarbiavimas“ projektas.  

500,00 

2019 m.  vaikų vasaros užimtumo programa.  300,00 

 Iš viso 4550,00 

Metodinė veikla. Parengtos naujos priemonės orientacinio sporto treniruočių ir renginių 

vykdymui: orientavimosi patalpose žemėlapiai „Rimanto Stankevičiaus progimnazija“; atnaujinti 

„Sūduvos gimnazijos“ orientavimosi patalpose žemėlapiai; sportiniai žemėlapiai „Profesinio rengimo 

centras“, „Mokolų progimnazija“,  „Poezijos parkas“, „Smalsučio“ pradinė mokykla- darželis“ ir kt. 

Teikta metodinė  pagalba Marijampolės savivaldybės mokykloms ir organizacijoms organizuojant 

orientavimosi, sporto žygeivystės, saugaus eismo, skautavimo  renginius. 

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. Centro darbuotojai vidutiniškai po 3 dienas dalyvavo 

seminaruose, mokymuose, metodinėse išvykose, stažuotėse. Viena Centro darbuotoja dalyvavo 

tarptautinėse stažuotėse Lenkijoje, Čekijoje, Estijoje, Suomijoje, vienas tarptautiniuose jaunimo 

darbuotojų mokymuose Portugalijoje, Turkijoje. 

Papildomų paslaugų, padedančių organizuoti neformalųjį vaikų ir jaunimo švietimą, 

organizavimas. 

Patalpos (nakvynės kambariai) R. Juknevičiaus g. 28 buvo nuomojamos ir nakvynės 

paslaugos suteiktos  laikinai apgyvendintiems pavieniams asmenims, jų grupėms ir asmenims, 

turintiems nukreipimą iš Marijampolės savivaldybės  administracijos. 

Patalpų užimtumas 119 lovadieniai ( 2019 sausio, vasario mėnesiais). 

Ugdymo erdvių ir infrastruktūros modernizavimas. 
Siekiant užtikrinti kokybiškesnį administracinį, organizacinį ir ugdymosi procesą, įgyvendinamas 

investicinis projektas ,,Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Marijampolėje“, pagal kurį 

atlikta pastato renovacija. 

              Lyginant 2018 ir 2019 metus matomas nuosmukis: 

 19 % sumažėjo būrelius lankančių mokinių skaičius per metus; 

 10 % sumažėjo neformalaus švietimo būrelių grupių skaičius; 

 14% sumažėjo  vaikų ir jaunimo skaičius vasaros užimtumo programose. 

 

 

Įstaigos finansavimas (tūkst.Eur) 

Eil. 

Nr. 

Programos pavadinimas 2019 m. patvirtinti 

asignavimas 

2019 m. realiai gauti 

asignavimai 

1. Aplinkos lėšos (biudžetas) 255,4 255,4 

2. Biudžetas (tarpusaviai) 10,1 10,1 

3. Mokinių pavėžėjimo lėšos 0,1 0,1 

4. ES finansinės paramos lėšos (NVŠ programos) 20,1 18,1 

5. Specialiųjų programų lėšos (įst. pajamos ) 6,3 5,7 
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Kreditorinis įsiskolinimas 

Eil. 

Nr. 

Mokėtinų sumų išlaidų pavadinimas Likutis metų pradžioje  

2019-01-01 

Likutis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje 

2019-12-31 

1. Tiekėjams mokėtinos sumos 1588,93 1184,38 

2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 0,0 0,0 

3. Pagal NVŠ programas už XI-XII mėn. 2832,00 2025,00 

 Iš viso: 4420,93 3209,38 

 

2019 m. įstaigos gautų paramos lėšų ( pajamų mokesčio 2%)   likutis – 387,88 Eur. 

 

Žmogiškieji ištekliai. Personalo pokytis per 2019metus: 

Informacija apie darbuotojus 2019-01-01 2020-01-01 
Pareigybių 

skaičius 

Etatų 

sk. 

Dirbančiųjų 

skaičius 

Pareigyb

ių 

skaičius 

Etatų 

sk. 

Dirbančiųjų 

skaičius 

Bendras  skaičius 19 20 33 19 19,84 31 

 Iš jų pedagoginiai darbuotojai: 7 8,5 19 7 8,34 17 

būrelio vadovas (neformaliojo  

švietimo mokytojas) 

1 3 13 1 2,84 10 

pedagoginiai specialistai  

(etatiniai) 

5 4,5 5 5 4,5 6 

direktorius 1 1 1 1 1 1 

 Iš jų nepedagoginiai 

darbuotojai: 

12 11,5 14 12 11,5 14 

direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 1 1 1 1 1 

vyresnysis buhalteris 1 1 1 1 1 1 

specialistas socialinėms 

veikloms 

(AJC) 

1 0,5 1 1 0,5 1 

sekretorius 1 1 1 1 1 1 

kompiuterinių tinklų specialistas 1 1 2 1 1 2 

darbininkai 7 7 8 7 7 8 

 

 

KITA INFORMACIJA 

Vykstant pokyčiams dėl investicinio projekto „Neformaliojo švietimo infrastruktūros 

tobulinimas Marijampolėje“ užduočių įgyvendinimo galimos rizikos siekiant mokinių skaičiaus 

augimo iki 400. Vykdant projekte numatytas veiklas bus pasiūlyta ir veiks daugiau nei dešimt naujų 

NVŠ programų. 

Bus siekiama, kad moksleivių kūrybos centro veikla būtų matoma savivaldybės 

bendruomenei. Gerinant moksleivių kūrybos centro veiklų kokybę, pedagoginių darbuotojų 

mokymasis bus siejamas su moksleivių kūrybos centro strategijos įgyvendinimu, taikomomis 

veiksmingomis mokymo ir mokymosi formomis.   

 Planuojama, kad į Atviro jaunimo centro veiklą jungsis daugiau jaunų žmonių. 

Ieškosime partnerių vykdant ar dalyvaujant projektuose, konkursuose. 2020 m. tikimasi 

pasirašyti ilgalaikes bendradarbiavimo sutartis su užimtumo tarnyba, kitų miestų moksleivių kūrybos 

centrais, bei savivaldybės įstaigomis, taip bus sudarytos sąlygas miesto mokiniams dalyvauti 

įvairiuose trumpalaikiuose ir ilgalaikiuose projektuose, konkursuose, šventėse.  

 

Direktorė     Beata Valungevičienė 


