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1. Bendros žinios apie švietimo įstaigą. 
Centro veiklos tikslas - tenkinti Marijampolės savivaldybės vaikų ir jaunimo pažinimo, 

lavinimo poreikius ir padėti jiems integruotis bei tapti aktyviais visuomenės nariais, ugdant 
pilietiškumą, iniciatyvumą, veiklumą. 

Pagrindinės veiklos kryptys: 
1. Neformalusis vaikų švietimas: 
1.1. Įvairių lygių ir pobūdžio renginių mokiniams organizavimas; 
1.2. Būrelių veiklos organizavimas; 
1.3. Vasaros stovyklų ir kito užimtumo organizavimas mokinių atostogų ir savaitgalių metu; 
1.4. Skautų organizacijos ir mokinių savivaldos veiklos koordinavimas savivaldybėje. 
2. Nakvynės paslaugų teikimas patalpose R. Juknevičiaus g. 28. 
Naujovės įdiegtos įstaigoje 2013 m.: 
1. Dalyvaujant nacionaliniame projekte „Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo 

modelio sukūrimas ir išbandymas savivaldybėse“, pasiruošta naujo finansavimo modelio įdiegimui; 
2. Išbandyta jaunimo laikino įdarbininimo vasaros laikotarpiu galimybė; 
3. Pradėti rengti socialiniai informacinių technologijų projektai vaikams ir jaunimui. 
Būrelių narių skaičius įstaigoje 2013-10-01 duomenimis – 424 mokiniai (263 mergaitės ir 

161 berniukas). 
Darbuotojų skaičiaus (etatų) kaita per 2013 metus: 
 

 2013-12-31 2012-12-31 
 Etatų sk. Darbuotojų sk. Etatų sk. Darbuotojų sk. 

Bendras sk. 20,65 etat.  
(76 kontakt. val) 

25 18,7etat.  
(72 kontakt. val.) 

25 

Administracija 1 1 1 1 
Pedagogai specialistai 3 4 3 4 
Būrelio vadovas 
pedagoginių normų 
(etatų) 

5,4 8 5,2 8 

Kiti darbuotojai 11,25 12 9,5 11 
 
Centre pagal kvalifikacinę kategoriją pareigybėje „būrelio vadovas“ dirbo: be kvalifikacinės 

kategorijos - 4, mokytojo – 1, vyresniojo mokytojo - 2, metodininko – 1. 
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2. Įstaigos finansavimas 2013 m.(tūkst. Lt). 
 

Eil. 
Nr. 

Programos pavadinimas 2013 m. patvirtinti 
asignavimai 

2013 m. realiai gauti 
asignavimai 

1. Aplinkos lėšos 405,0 405,0 
2. Mokinio krepšelio lėšos 63,8 63,8 
3. Specialiųjų programų lėšos 47,5 32,7 
4. Mokinių pavėžėjimo lėšos 1,4 1,4 

Iš viso : 517,7 502,9 
 
 

Kreditorinis įsiskolinimas (tūkst. Lt) 
Eil. 
Nr. 

Išlaidų pavadinimas Likutis metų pradžioje 
2013-01-01 

Likutis ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje 

2013-12-31 
1. Darbo užmokestis - - 
2. Šildymas 30774,65 38448,88 
3. Mokinių pavėžėjimas - - 
4. Kitos paslaugos 294,48 3299,88 
 Iš viso: 31069,13 41748,76 

 
2013 metais Marijampolės moksleivių kūrybos centro pajamų planas buvo 47,5 tūkst. litų. 

Gauta - 32,7 tūkst., t.y. 68,78 proc. planuotų pajamų. Pajamų planas nebuvo įvykdytas dėl 
sumažėjusio Centro nakvynės paslaugomis besinaudojančių klientų skaičiaus ir sumažėjusio 
surenkamo mokesčio už mokymą. 

2013 m. įstaigai iš aplinkos lėšų nebuvo skirta lėšų įstaigos prekių ir paslaugų išlaidoms 
padengti, tad dėl kainų už suteikiamas komunalines paslaugas padidėjimo ir įstaigos surenkamų 
pajamų plano neįvykdymo išaugo įsiskolinimas už komunalines paslaugas. 

3. Įstaigos ugdymo veikla pagal įgyvendinamas programas. 
3.1. 2013 m. rugsėjo 1 d. Centre Marijampolės mokiniams buvo siūloma neformaliojo vaikų 

švietimo muzikinio, dailės, turizmo ir kraštotyrinio, sportinio, taikomojo meno, amatų ir dizaino, 
ekologinio, etnokultūrinio, pilietinio ugdymo veiklos krypčių 24 programos: Jaunųjų gitaristų 
(pradedantiems, antrus ir daugiau metų lankantiems, pažengusiems), Taikomųjų menų, Vizualinio 
meno pažinimo, Orientavimosi sporto (žygeivystės krypties, pradedantiems, pažengusiems), 
Jaunųjų šaulių, Vėrinių iš karoliukų, Keramikos, Etninės kultūros pažinimo, Kraštotyros, Rusų 
kultūros pažinimo, Marijampolės mokinių parlamentinė grupė, Lietuvos skautų organizacija, Jūrų 
skautų organizacija, pilietinis judėjimas „Mano pozicija“, Dainuojamoji poezija. 

3.2 2013 m. Centras mokiniams suorganizavo 35 savivaldybės, 4 zoninius ir 4 respublikinius 
renginius, kuriuose dalyvavo apie 4000 mokinių. 

3.3. Siekiant užimti mokinus vasaros atostogų metu buvo parengta Vasaros užimtumo 
programa „Marijampolės vaikų vasara - 2013“, kurią sudarė vasaros stovyklų organizavimas, 
dalyvavimas nacionaliniuose projektuose, būrelių veiklos tęstinumo vykdymas ir kitas mokinių 
užimtumas. Tai Marijampolės skautų ir norinčių skautauti trijų dienų stovykla „Draugystė - 2013“ 
Jurgežeriuose, aštuonių dienų Jubiliejinė skautų stovykla „Gėrio pėdomis“ Telšiuose, trijų dienų 
turistinis renginys Jurgežeriuose, orientavimosi sporto treniruočių stovyklos ruošiantis dalyvauti 
čempionatuose, žygiai baidarėmis Šešupe, dalyvauta orientavimosi sporto varžybose ir 
čempionatuose. Pagal Marijampolės viešųjų darbų programą Centre darbinė veikla organizuota 
dviems mokiniams. Viso Centro organizuotoje vasaros užimtumo programoje „Marijampolės vaikų 
vasara - 2013“ dalyvavo 222 mokiniai. 

3.4. Ugdytinių pasiekimai. Centro mokiniai 2013 mokslo metais Marijampolės savivaldybę 
atstovavo 1 tarptautiniame, 10 respublikinių, 9 savivaldybės varžybose, konkursuose ir kituose 
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projektuose. 71 mokinys tapo I - III vietų nugalėtojais. Respublikinio lygmens renginiuose laimėtos 
7 trečios, 5 antros ir 10 pirmų vietų. Vienas Centro orientavimosi sporto būrelio mokinys buvo 2013 
m. Lietuvos orientavimosi sporto rinktinės nariu. 

3.5. Parengti ir išleisti orientavimosi sporto varžybų ir treniruočių žemėlapiai: 
„Marijampolės Draugystės mikrorajonas“, „Marijampolė“, „Mokolų pradinė mokykla-darželis“, 
„Pašešupio parkas“, erdviniai modeliai „Reljefo formos“. Pagamintos mokymo priemonės Jaunųjų 
dviračių vairuotojų programai „Saugus ratas“. Parengta projekto „Tautos dvasios beieškant“ 
metodinė medžiaga „Duonos tradicijos ir papročiai Šunskų apylinkėse“. 

4. Įstaigos dalyvavimas įvairiuose programose, projektuose. 
Įgyvendintos programos ir projektai, gavę papildomą finansavimą per įvairius programų 

konkursus. 
 

Konkursas programa Gauta suma, Lt 
Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo fondo specialiosios 
programos sveikatos projektas „Judėk ir tobulėk“ 

1000,00 

Jaunujų dviračių vairuotojų varžybos „Saugus ratas“ (nacionalinis etapas) 1652,89 
„Lietuvos skautų tautinė stovykla „Gėrio pėdomis“ 1000,00 

 
5. Įstaigos organizuoti ir vykdyti svarbiausi renginiai, akcijos. 
5.1. 35 Marijampolės savivaldybės lygmens renginiai (konkursai, viktorinos, varžybos, 

sueigos ir kt. pažintiniai, turistiniai, kultūriniai, pramoginiai, ugdomieji renginiai): 
5.1.1. Marijampolės jaunųjų literatų kūrybinis konkursas „Auksinis rudenėlis“, Lietuvos 

vaikų ir moksleivių televizijos konkursas-atranka „Dainų dainelė“, konkursas-viktorina „1983 m. 
sukilimas ir Sūduva“, Etnokultūros projekto „Arčiau savojo medžio kamieno“ renginiai: „Šv. 
Velykų laikotarpio papročiai“, „Svečiuose aukštaičiai – sutartinių paveldas“, „Svečiuose žemaičiai 
– senovinis žaidimas ripka“, Stačiatikių Šv. Kalėdos ir Šv. Velykos. 

5.1.2. Pradinių klasių mokinių konkursas „Šviesoforas“ (savivaldybės etapas), Jaunųjų 
dviračių vairuotojų varžybos „Saugus ratas“ (savivaldybės etapas), mokymai jaunojo dviratininko 
pažymėjimams gauti. 

5.1.3. Marijampolės turistinės technikos varžybos (3 turai), orientavimosi sporto varžybos: 
„Labirintas“ (12 turų), „Pirmas startas“, naktinės orientavimosi sporto varžybos, Lietuvos mokinių 
olimpinio festivalio orientavimosi sporto varžybos (savivaldybės etapas) ir turizmo varžybos 
(savivaldybės etapas). 

5.1.4. Marijampolės skautų mokomoji sueiga-seminaras „Lokynė“, skautų sueigos: 
„Šaltibalčiai 2013“, „Gegužraibė“, Betliejaus Taikos ugnies akcija, skautų organizacijos įkūrėjo R. 
Baden-Povelio gimimo dienos minėjimas, Advento vakaronė „Būkime draugais“. 

5.1.5. Koordinuoti Mokinių parlamentinės grupės vykdomi projektai. 
5.2. Aštuoni respublikiniai ir regioniniai renginiai: 
Marijampolės krašto skautų sueigos: „Rudeninė“, „Draugystė - 2013“, „Nebūk grybas“, 

Marijampolės krašto patyrusių skautų mokomoji sueiga-seminaras, Jaunųjų dviračių vairuotojų 
varžybų „Saugus ratas“ nacionalinis etapas, Lietuvos vaikų, jaunučių, jaunių orientavimosi sporto 
čempionatai (trumpoje ir ilgoje trasose), Mokinių komandinės pirmenybės Lietuvos kariuomenės 
sporto klubo taurei laimėti. 

6. Įstaigos materialinės bazės pokyčiai. 
Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr.1-396 Centrui 

perduota 263,09 kv. m. patalpos, esančios Marijampolėje, R. Juknevičiaus g. 28. 
7. Įstaigos kultūros formavimas 2013 m. 
Informacija bendruomenei apie įstaigos ugdomąją veiklą pateikiama internetiniame 

puslapyje http://mmkc.lt, lankstinukuose, stenduose, žiniasklaidoje. 
Marijampolės moksleivių kūrybos centras palaikė glaudžius santykius su kitais socialiniais 

partneriais: Lietuvos vaikų ir jaunimo, Lietuvos neformaliojo vaikų švietimo, Mstislavo 
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Dobužinskio rusų kultūros ir estetikos centrais ir kitomis neformaliojo vaikų švietimo įstaigomis, 
Marijampolės savivaldybės švietimo ir kultūros, sporto įstaigomis, bendruomenėmis. 

Centras nuo 1996 m. dalyvauja Lietuvos neformaliojo švietimo asociacijos „Jaunimo 
akademija“ ir  nuo 2006 metų Neformaliojo vaikų švietimo asociacijos veikloje. 

8. Įstaigos pagrindinės problemos 2013 m. ir veiklos perspektyvos 2014 m. 
Pagrindinė problema - pastatui, esančiam R. Juknevičiaus g. 28, reikalingas langų ir lauko 

durų pakeitimas. 
Veiklos perspektyva 2014 m.: 
1. Atviro darbo su jaunimu ir neformaliojo vaikų švietimo veiklų vykdymas. 
2. Tarptautinis vaikų ir jaunimo bendradarbiavimas. 
3. Dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose neformaliojo vaikų švietimo projektuose 

ir programose. 
 

 
Direktorė                                                                    Nijolė Pileckienė 
 
 

 


