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VEIKLOS PROGRAMA 

 

I. VAIKŲ IR JAUNIMO DAUGIAFUNKCIO CENTRO 

VEIKLOS STRATEGIJA 

 

VIZIJA 

  

    Vaikų ir jaunimo daugiafunkcis centras - demokratiškais principais organizuotas 

vaikų ir jaunimo (iki 29 m.)  laisvalaikio užimtumo centras, tenkinantis lankytojų pažinimo, 

saviraiškos ir lavinimosi poreikius, ypatingą dėmesį skiriant asmeninių, socialinių, 

kultūrinių, edukacinių ir profesinių kompetencijų suteikimui . Tai atviras naujovėms ir 

visuomenei universalus daugiafunkcis centras, siūlantis aktyvią ir įvairią popamokinę veiklą 

bei vykdantis atvirąjį darbą su jaunimu, užtikrinanti teikiamos veiklos kokybę. 

 

MISIJA 

 

     Užtikrinti kokybišką neformaliojo švietimo veiklą, grindžiamą patyriminiu 

ugdymu, humaniškumo, demokratiškumo, lygių galimybių principais; vykdyti darbą su 

jaunimu, dirbant atvirojo darbo su jaunimu principais, teikti socialines, pedagogines, 

psichologines, profesinio orientavimo paslaugas. 

 

 

VEIKLOS PRIORITETAI 

   
 Atvirasis darbas su jaunimu. 

 Patyriminis ugdymas. 

 Laisvos, kūrybingos, išradingos, sugebančios save realizuoti asmenybės 

poreikių tenkinimas. 

 Kokybiškų paslaugų teikimas. 

 Bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros kūrimas, įvairių centro 

bendruomenės grupių nuomonių nuolatinis keitimasis bei indėlis į bendrus 

tikslus. 

 Veiksmingas vadovavimas stiprinant darbuotojų motyvaciją nuolat tobulinti 

kvalifikaciją, plečiant kultūrinį akiratį, didinant šiuolaikinių technologijų 

išmanymą, orientuojantis į kūrybiškumo, lyderystės ir verslumo ugdymą. 

 Vaikas/jaunuolis - proceso centre. Visa veikla skirta tenkinti jo pažinimo, 

lavinimosi ir saviraiškos poreikius, kuriant socialiai atsakingos, kultūringos, 

atviros įstaigos įvaizdį. 

 

 

 



II.  2020-2021 M. M.  VEIKLOS ANALIZĖ 

 

2020 – 2021 m.m. pradžioje moksleivių techninės kūrybos centre (toliau – Centre)  

veiklą vykdė 11 įvairaus profilio neformalaus ugdymo būrelių: aviamodelininkų (vyr. 

mokytojas Juozas Svirušis ), kartingininkų ( mokytojas Rimas Plonis ), fotografijos ( 

mokytoja metodininkė Gražina Plonienė), kompiuterininkų ir programuotojų ( vyr. mokytoja 

Rasa Pauliukienė ), saugaus eismo – motociklininkų ( vyr. mokytojas Andrius Muturas ), 

šiuolaikinių šokių ( vyr. mokytoja Tatjana Pašakinskienė ), rankdarbių studija „Ramios 

bitės“ ( vyr. mokytoja Andra Budrienė ), rankdarbių būrelis „Rankdarbių kraitė“ ( vyr. 

mokytoja Ramunė Skipskienė ), būrelis „Aktyvus laisvalaikis“  ( vyr. mokytoja Daiva 

Poškuvienė), robotikos būrelis ( mokytoja Asta Svirušienė). Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. 

mokytojų kolektyvo gretas papildė  mokytoja metodininkė Irutė Miltakienė. Ji pradėjo savo 

veiklą centre, įkurdama  dizaino studiją „Magija“.  

Iš viso per mokslo metus Centre užsiėmimus lankė apie 330 moksleivių. 4–mokykla 

ataskaitos 2020 m. spalio 1 d. duomenimis  technologijų krypties programas pasirinko 60 

moksleivių, choreografijos – 26 moksleiviai, techninės kūrybos – 77 moksleiviai, , saugaus 

eismo – 32, informacinių technologijų – 14, medijų –  48 moksleiviai, kitų švietimo krypčių 

būrelius ( dizaino studija „Magija“, kartingininkų, „Aktyvus laisvalaikis“)  lankė 93 

moksleiviai ( iš viso 350 moksleivių). 

2020-2021 m.m. Centre buvo vykdomas B kategorijos transporto priemonių 

praktinio vairavimo mokymo kursai. Mokymus vykdė instruktoriai Dainius Muturas ir 

Vacys Pabijonavičius.  

2020-2021 m.m. pradžioje Centre dirbo 14 mokytojų: 3 neformaliojo švietimo 

mokytojai, 7  vyresnieji neformaliojo švietimo mokytojai, 2 neformaliojo švietimo 

mokytojai metodininkai, 2 vairavimo instruktoriai.  

2021 m. sausio 4 d. į užtarnautą poilsį išėjo 15 metų Centrui vadovavusi direktorė 

Biruta Milienė. Neįvykus paskelbtam konkursui Centro vadovo pareigoms užimti dėl 

kandidatų nebuvimo, laikinai nuo 2021 m.  sausio 4 d. iki gegužės 31 d. direktoriaus 

pareigas ėjo direktoriaus pavaduotoja Andra Budrienė, o nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. 

– direktoriaus pavaduotoja Rasa Pauliukienė. 2021 m. liepos 5 d. įvykusiame konkurse 

Centro vadovo pareigoms užimti direktoriumi buvo paskirtas Augustas Petkus, kuris 

pareigas pradėjo eiti 2021 m. rugsėjo 1 d.  

2021 m. balandžio 13 d. šalių sutarimu buvo nutraukta darbo sutartis su vairavimo 

instruktoriumi Dainiumi Muturu. 

Centras 2020-2021 mokslo metus  baigė, turėdamas 12 pedagoginių darbuotojų. 

Po ilgų svarstymų, 2021 m. balandžio 29 d.  Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 

posėdyje sprendimu Nr.T1-112  buvo nuspręsta Mažeikių moksleivių techninės kūrybos 

centrą pertvarkyti į Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcį centrą, patvirtinant naujus 

įstaigos nuostatus. Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcio centro nuostatai juridinių 

asmenų registre įregistruoti 2021 m. gegužės 31 d. 

2020 – 2021 m. m. kvalifikaciją tobulino dešimt  Centro darbuotojų iš dvidešimties, 

iš kurių 8 – mokytojai, 4 – administracijos darbuotojų pareigybėse. Dėl šalyje paskelbto 

COVID-19 užkrečiamosios ligos karantino (nuo 2020 m. lapkričio 7 d. iki 2021 m. birželio 

30 d.) daugelis kvalifikacijos tobulinimo renginių vyko nuotoliu, naudojant ZOOM 

platformą arba kitas programėles. Šešiuose kvalifikacijos tobulinimuose renginiuose  

dalyvavo mokytoja metodininkė Gražina Plonienė, mokytoja metodininkė Irutė Miltakienė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Andra Budrienė; penkis kartus kvalifikaciją kėlė 

direktoriaus pavaduotoja ir mokytoja Rasa Pauliukienė, mokytoja Asta Svirušienė; triskart – 

vyresnioji mokytoja Daiva Poškuvienė; po kartą – vyresnioji mokytoja Ramunė Skipskienė, 

vyresnioji mokytoja Tatjana Pašakinskienė, vyr. buhalterė Jolita Jurkūnaitė – Kairienė, 

sekretorė Bronė Usnienė. Mokytoja metodininkė Irutė Miltakienė ne tik kėlė kvalifikaciją, 

bet ir dalinosi savo žiniomis, buvo kvalifikacijos tobulinimo programų lektorė, pranešėja. 



Dėl visą pasaulį apėmusios užkrečiamos koronaviruso infekcijos (Covid – 19) 

pandemijos, Lietuvos Respublikoje 2021 m. lapkričio 7 d. buvo paskelbtas visuotinis 

karantinas. Nuo 2020 m. lapkričio mėn. iki 2021 m. kovo 19 d. visa veikla būreliuose vyko 

nuotoliniu būdu.  Atlaisvinus karantino ribojimus kartingininkų būrelis užsiėmimus lauke 

grupelėmis veiklą pradėjo vykdyti nuo  kovo 10 d.. Nuo kovo 22 d. kontaktinį ugdymą  

atnaujino daugiau veiklų. 

 

Dirbant nuotoliniu būdu, kiekvienas pedagogas pagal savo neformaliojo vaikų 

švietimo (toliau – NVŠ) veiklos pobūdį pasirinko priimtiniausią informacijos teikimo 

moksleiviams ir jų tėvams, grįžtamojo ryšio gavimo būdą, virtualią aplinką. Google Diske 

mokytojai talpino ir ugdymo proceso grįžtamojo ryšio pavyzdžius. Covid – 19 pandemija 

sutrikdė įprastą ugdymo procesą Centre. Tai privertė mokytojus pergalvoti ugdymo 

metodus, būdus, ieškoti naujovių. Džiaugiamės, kad ugdymo procesas nenutrūko ir 2021 m. 

birželio 1 d. moksleiviai sugrįžo į jiems įprastą būrelių aplinką. Ugdymo procesas vyko 

laikantis visų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo -  sprendimų  dėl NVŠ organizavimo 

būtinų sąlygų.  

 

VEIKLA BŪRELIUOSE. 

 

Fotografijos būrelio ( mokytoja metodininkė Gražina Plonienė) moksleiviai aktyviai 

dalyvavo būrelio veikloje. 

Dalyvauta konkursuose: 

 Kaip ir kasmet, 2020 m. rudenį būrelio narių darbai buvo išsiųsti į Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centro organizuojamą Lietuvos mokinių fotografijos konkursą. 

Fotografijas vertino Lietuvos fotomenininkų sąjungos nariai Vėtrė Antanavičiūtė-

Meškauskienė, Romualdas Požerskis ir Dalia Mikonytė. Net trys fotobūrelio moksleiviai 

tapo prizininkais: Martynas Bucius 18 m., už nuotraukų serijas „Ad astra“, „Laimės 

atspindys“, „Paslapties piligrimas“; Lėja Kinčinaitė 16 m., už nuotraukų serijas „Kaukė“, 

„Tarp dangaus ir žemės“, „Vidinė harmonija“; Renata Montvydaitė 17 m., už nuotraukų 

serijas „Malda“, „Pasiklydusi gyvenime“, „Abipus lango“.Tai tikrai didelis laimėjimas! 

2020 m. gruodžio 4 d. virtualioje erdvėje vyko baigiamasis konkurso renginys – 

nugalėtojų paskelbimas. Nuotraukų reportažas. Prizai iš Vilniaus. 

 2020 m. gruodžio 10 d. nuotoliniu būdu iš  Kauno moksleivių techninės kūrybos centro 

buvo buvo paskelbti respublikinio jaunimo fotoreportažų konkurso „Krištolinis 

objektyvas 2020” rezultatai. Apdovanojimus savo amžiaus grupėse pelnė dvi būrelio 

moksleivės: Renata Montvydaitė  III vieta (nuo 15 m. amžiaus gr.) ir Gintarė Stanytė II 

https://www.facebook.com/mazeikiuvjdc/photos/pcb.1944973422309316/1944967008976624/
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=mazeikiuvjdc&set=a.1945082882298370
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=mazeikiuvjdc&set=a.1951164341690224


vieta (iki 14 m. gr.). Nuotraukų reportažas. Apdovanojimai iš Kauno. Baigiamasis 

konkurso renginys ir nugalėtojų paskelbimas vyko nuotoliniu būdu. 

 2021 m. balandžio mėn. buvo išsiųsti Centro moksleivių darbai į tarptautinį fotografijos 

konkursą „Gyvos žemės mintys” (organizatorius - Mažeikių muziejus) . 

Suorganizuota paroda (paskelbtas karantinas šalyje pristabdė parodų organizavimą) : 

 2020 m. spalio 16 d. studijoje „Algis tattoo” Mažeikiuose buvo atidaryta personalinė 

Lėjos Kinčinaitės   paroda „Alter ego” . Straipsnis rajono  „Santarvės” laikraštyje. 

 

Paskelbus COVID-19 karantiną, būrelio veikla persikėlė į virtualią erdvę. Buvo vedami 

užsiėmimai per Zoom platformą, aptariami moksleivių darbai. Mokytoja Gražina Plonienė 

rado būdų moksleivius motyvuoti veiklai. Labai įdomūs ir naudingi moksleiviams buvo 

mokytojos suorganizuoti virtualūs susitikimai. 

Suorganizuoti virtualūs susitikimai: 

 „Fotografija mano gyvenime ir aš joje“ su  buvusia fotografijos būrelio moksleive, 

dabar jau profesionalia fotografe Austėja Riškute; su buvusia moksleive  Austėja 

Grudyte, Karolina Kryževičiūte. 

 2021 m. sausio 12 d. susitikimas su fotografu Zenonu Nekrošiumi, kuris kaip 

savaitraščio „Atgimimas“ fotokorespondentas dalyvavo 1991 m. sausio 13-osios 

įvykiuose, užfiksavo vaizdus. Susitikimo dalyvius sukrėtė autoriaus pasakojimas ir 

nuotraukos. 

 Susitikimai 2021 m. sausio ir vasario mėn. su fotografu Tomu Kaunecku – vienu 

žymiausiu Lietuvos mados ir reklamos fotografu. Susitikimų temos: „Apšvietimo 

ABC“, „Apšvietimo schemos“. 

 Fotografijos būrelio moksleivių veikla ir karantino laikotarpiu buvo aktyvi. Tai įrodo vaizdo 

įrašai: Kalėdinis sveikinimas, „Rudens spalvos“,  „Judesio perteikimas nuotraukoje“, 

„Portretas studijoje“, „Pabėgimas iš miesto“, „Pasąmonės spalvų paletė“, „Geltona banga 

fotografijoje“, „Pažintis su žirgais“, „Velykinis sveikinimas“. 

 Fotografijos būrelio narių reportažai, dalyvavimas respublikiniuose, rajoniniuose 

renginiuose, projektuose  ženkliai prisidėjo prie Centro veiklos viešinimo. 

 

2020 m. rugsėjo mėn. šiuolaikinių šokių būrelio moksleiviai ir vyresnioji mokytoja 

Tatjana Pašakinskienė pakvietė Centro bendruomenės narius įsilieti į tarptautinio projekto – 

Europos sporto savaitės - #BeActive dalyvių srautą ir surengė šokio pamoką.  

2020 m. rugsėjo 12 d. mūsų šokėjai dalyvavo tarptautiniame šokių festivalyje 

DANCE STATION-2020 Telšiuose. Šokėjai grįžo apdovanoti organizatorių padėkomis, 

medaliais ir prizais. 

 2020 m. spalio 30 d. šiuolaikinių šokių būrelis  dalyvavo V-ame tarptautiniame 

nuotoliniame vaikų šokių konkurse - festivalyje „Pumpurėliai 2020". Laimėta IV vieta iš 60 

kolektyvų. 

Karantinas suvaržė judėjimo laisvę visoje šalyje, tačiau kūrybingiems žmonėms kilo 

daug gražių idėjų, kaip suvienyti lietuvius visame pasaulyje. 2021 m. kovo 11 d. būrelio 

nariai entuziastingai jungėsi į tarptautinį virtualų projektą „Lietuviai šokame kartu”, į bendrą 

liaudies šokį „Sėjau rūtą“, jį dovanodami Lietuvai.  

2021 m. balandžio 26 d. – gegužės 2 d. šokėjos ir mokytoja įsijungė į Lietuvos 

asociacijos „Gimnastika visiems” organizuotą virtualų respublikinį projektą „Nesustok 

šokti!”, skirtą Tarptautinei šokio dienai. 

2021 m. gegužės mėn. Centro šokių kolektyvas, palaikydamas Lietuvos atstovus  

Eurovizijos dainų konkurse grupę „The Roop”, įsiliejo į „Geltoną bangą”. Fotografijos 

būrelis taip pat prisijungė prie Geltonos bangos. 

Būrelio „Rankdarbių kraitė“ vyresnioji mokytoja Ramunė Skipskienė  parengė 

būrelio moksleivę Akvilę Danilevičiūtę jubiliejiniam XX-ajam Žemaitijos jaunųjų talentų 

kūrybos parodai – konkursui „Stanislovas Riauba – Žemaitijos Andersenas“, kurį 

organizavo Plungės rajono savivaldybės kultūros centras. Konkurso dalyviai turėjo pristatyti 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=mazeikiuvjdc&set=a.1950405181766140
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=mazeikiuvjdc&set=a.1959287187544606
https://www.facebook.com/mazeikiuvjdc/photos/pcb.1950386465101345/1950385358434789/
https://www.facebook.com/mazeikiuvjdc/videos/918734028979286
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=mazeikiuvjdc&set=a.1896813867125272
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.santarve.lt%2Fjauna-fotografe-pamego-nelengva-portreto-ir-autoportreto-zanra%2F%3Ffbclid%3DIwAR1shFlEwbdFAQGSrTQUBjrdopldfyAnPS4o_MAP77JeJF7VdFMj4FYftM4&h=AT3slWBShXGnbY7SA7Pw-1tbfueUrYSFGyosxrI6SENJK5eNwi8Zj9ttmYy2aPHHN3ufR_XmCisHzEI87YpWsGerzp4umq_XA2_dPGzcb71g54VfmhXIIYwu6xyfnrutoU5r&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT3I1ezx-YMgFskp7Cn2mDg1wd83_jcm193c8B7JedPjPX_7Du0Q7NzrzRZPYFPEWYLLdVaSGzSF1HnxjiSbEnrMd7xuN4YCLASa3TT4O6EQixoNNZHgfgQIQyMsozqLoSuzMnwGRC94xDoeygfiXuuu0kbnPCjA26s2XNMssYj8AstcpoUy-m_lIANu94lolooVqqINoJ3z0BciSv6SxQd40fp41UPSyD-0HZcGhgFb4zp1qj0E-hjC
https://www.facebook.com/media/set?vanity=148191325320877&set=a.1701831013290226
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=mazeikiuvjdc&set=a.1924815844325074
https://www.facebook.com/mazeikiuvjdc/videos/937302893745672
https://www.facebook.com/mazeikiuvjdc/videos/937302893745672
https://www.facebook.com/mazeikiuvjdc/photos/a.149990145140995/1993777244095600/
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=mazeikiuvjdc&set=a.1977508572389134
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=mazeikiuvjdc&set=a.1977455555727769
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=mazeikiuvjdc&set=a.1984954121644579
https://www.facebook.com/mazeikiuvjdc/videos/1373144289522876
https://www.facebook.com/mazeikiuvjdc/videos/892509451284827
https://www.facebook.com/mazeikiuvjdc/videos/181514467165070
https://www.facebook.com/mazeikiuvjdc/videos/521840782317841
https://www.facebook.com/mazeikiuvjdc/videos/195052692463385
https://www.facebook.com/mazeikiuvjdc/videos/4835183426497177
https://www.facebook.com/mazeikiuvjdc/videos/329868981855393
https://www.facebook.com/mazeikiuvjdc/videos/329868981855393
https://www.facebook.com/mazeikiuvjdc/videos/128097106058784
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=mazeikiuvjdc&set=a.2041353712671286
https://www.facebook.com/mazeikiuvjdc/photos/1879854355487890
https://www.facebook.com/mazeikiuvjdc/photos/pcb.1867785973361395/1867785420028117/
https://www.facebook.com/mazeikiuvjdc/photos/pcb.1867785973361395/1867785420028117/
https://www.facebook.com/mazeikiuvjdc/photos/a.149990145140995/1944814098991915/
https://www.facebook.com/mazeikiuvjdc/photos/a.149990145140995/2087627961377194/
https://www.facebook.com/mazeikiuvjdc/photos/a.149990145140995/2087627961377194/
https://www.facebook.com/mazeikiuvjdc/videos/757260591616311
https://www.facebook.com/mazeikiuvjdc/videos/329868981855393


po tris darbus. Mokytoja buvo apdovanota padėkos raštu už moksleivės paruošimą 

konkursui, o Akvilė Danilevičiūtė – už dalyvavimą jame. 

Dizaino studijos „Magija“ mokytoja metodininkė Irutė Miltakienė šiam konkursui 

paruošė net keturias merginas: Urtę Balsytę (darbas konkursui1), Liviją Balsytę (darbas 

konkursui 2), Gustę Bucevičiūtę (darbas konkursui 3) ir Gretą Kulskytę. Projekto 

,,Stanislovas Riauba - Žemaitijos Andersenas" laimėtojai Gustei Bucevičiūtei įteikta 

Stanislovo Riaubos vardo premija. Prizininkėmis tapo Urtė Balsytė ir Livija Balsytė. Padėka 

apdovanotos Greta Kulskytė ir mokytoja Irutė Miltakienė. Apdovanojimai iš Plungės. Apie 

moksleivių laimėjimus konkurse 2020 m. gruodžio 22 d. rajono laikraštyje „Santarvė”  buvo 

išspausdintas straipsnis. 

2020 m. rugsėjį dizaino studijos „Magija" (mokytoja metodininkė Irutė Miltakienė) 

ir būrelio „Pasidaryk pats" (vyr. mokytojas Juozas Svirušis) moksleivių sukurta kompozicija 

„Rudens skrydis" kvietė visus į klubo „Mano namai“ suorganizuotą žemės ir aplinkos meno 

parodą „Gamtoje iš gamtos“ Senamiesčio parke. 

2020 m. gruodį Centrą pasiekė puikios žinios iš „Eko stilius 2020". Grand Prix ir 

nominacija už geriausią vaizdo klipą buvo paskirta dizaino studijos „Magija" kolekcijai. 

XXIII-asis tarptautinis jaunimo mados meno konkursas-festivalis „Eko stilius 2020“ rimtai 

įsitvirtinęs renginių sąraše ne tik visoje Lietuvoje, bet ir užsienyje. Puikias akimirkas 23 

metus šaliai dovanojantis konkursas yra vienas laukiamiausių įvykių jaunųjų kūrėjų tarpe. 

Dizaino studijos "Magija" kolekcijos pristatymas. https://youtu.be/VHkD8677O0Q  

Apdovanojimo akimirkos. 

2021 m. vasario 12 d. dizaino studijoje „Magija” vyko virtualus susitikimas su 

buvusia studijos ugdytine Gabriele Barkute, studijuojančia mados dizainą Notingamo Trento 

universitete. 

2021 m. vasario 25 d. vyko rajono 8 kl. ir I-IV gimnazijos kl. mokinių dailės 

olimpiada „Pasakos, patarlės, priežodžiai ir minklės“. Iš 86 dalyvių dizaino studijos 

„Magija“ 6 merginos pelnė prizines vietas savo amžiaus grupėse: Urtė Balsytė ir Gustė 

Bucevičiūtė – I vietą ; Monika Vaičiulytė, Iveta Vilkaitė, Livija Balsytė – II vietą; Viltė 

Remeikaitė – III vietą. O Greta Kulskytė ir Gražvilė Šimkutė pelnė padėką už dalyvavimą 

olimpiadoje. 

2021 m. kovo 1 d. Centrą pasiekė puikios žinios iš dar vieno konkurso.  Tarptautinės 

aeronautikos federacijos (FAI) piešinių konkurso „Draugiškesnis pasaulis su aviacijos 

sportu" nacionaliniame etape tarp 452 mokinių iš visos Lietuvos tarp nugalėtojų yra dizaino 

studijos „Magija" merginos: Urtė Balsytė Ir Iveta Vilkaitė. Jos apdovanotos Lietuvos 

aeroklubo diplomu ir prizais, o jų darbai išsiųsti tarptautinei vertinimo komisijai į Lozaną 

(Šveicarija). Dar dviejų „Magijos" merginų - Gustės Bucevičiūtės ir Monikos Vaičiulytės - 

piešiniai eksponuojami parodoje Kėdainiuose. Lietuvos Mokinių neformaliojo švietimo 

centras dėkojo dizaino studijos „Magija" mokytoja Irutei Miltakienei už puikų mokinių 

parengimą tarptautiniam piešinių konkursui. 

2021 m. kovo 23 d. vyko Mažeikių švietimo centro organizuotos ilgalaikės 

kvalifikacijos tobulinimo programos „Bendrųjų kompetencijų ugdymas dailės pamokose“ V 

modulio gerosios patirties renginys „Įtraukusis ugdymas. Nuotolinio mokymo(si) patirtys 

dailės pamokose“. Viena iš lektorių, dizaino studijos „Magija" mokytoja metodininkė Irutė 

Miltakienė kvietė pasivaikščioti po kitokius - spalvingesnius - Mažeikius ir pažvelgti į 

„Mūro drobes". 

2021 m. balandžio mėn. dizaino studijos „Magija" moksleivių darbai išsiųsti į XIX 

tarptautinį vizualaus meno konkursą „Aš gyvenu prie jūros", vykstantį Jūrmaloje (Latvija). 

Liepos 9 d. Jūrmaloje buvo apdovanoti konkurso ,,Aš gyvenu prie jūros" laimėtojai. 

Tarptautinė komisija, kurioje buvo Latvijos, Kinijos ir Prancūzijos atstovai, Livijai Balsytei 

skyrė bronzos medalį. Iš viso konkursui buvo pateikti 1152 darbai iš dvylikoje pasaulio šalių 

esančių 164 švietimo įstaigų. Livija ir dizaino studijos „Magija“ mokytoja Irutė Miltakienė 

buvo apdovanotos diplomais ir prizais. Parodoje Jūrmaloje taip pat eksponuoti Gustės 

Bucevičiūtės ir Urtės Balsytės darbai. 

https://www.facebook.com/mazeikiuvjdc/photos/a.149990145140995/1940769572729701/
https://www.facebook.com/101820857865969/photos/a.101855691195819/379003873480998/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3382454485142482&set=a.789809274407029
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3382454485142482&set=a.789809274407029
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3387070311347566&set=a.789809274407029
https://www.facebook.com/mazeikiuvjdc/photos/pcb.1940762172730441/1940758836064108/
https://www.facebook.com/mazeikiuvjdc/photos/a.427049654101708/1944766802329978/
https://www.facebook.com/mazeikiuvjdc/photos/pcb.1893446184128707/1893443064129019/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FVHkD8677O0Q%3Ffbclid%3DIwAR3vB_cFIKb09LNzCZWi8AnbvtEuXYOWeBCVXv1wDJkep8L2BQPQzHzErWk&h=AT0R0bjtl5v7xnm8jNYY5vrQ_iKJWRZ6_WpLw9y2wMbbn5heH0I3gs11OrWx1yZ7WOY8UNg4u3vo4B6XKrxqogurfjYs2LoVeHMyyvtXYposdWrsC_EkDZzXLKr5vdtUOE3j&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3XfjasuQw1tbSeDWjHXXzvrqh9rZnEF1x4YmMFkMhlXI2B1LiO-vXNhp6ViKHSjbe2KxCidE1D6f3IKx09KmQiNdTHWNBA1EGYymGSxpDEwHfYmTXtN9FHqa26Fshd5NXzNS7FPsLydpj6NSGPCqgB8wdU0qMRAERWGEE-HhYkHm4DHVrS9XZRVsnWESJLdkWYkqs
https://www.facebook.com/irute.lukosiute/videos/3539002542821008
https://www.facebook.com/mazeikiuvjdc/photos/pcb.2004105309729460/2004105096396148/
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=573199493071418&set=a.1524402577951100
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=573199493071418&set=a.1524402577951100
https://www.facebook.com/mazeikiuvjdc/photos/pcb.2014922941981030/2014917868648204
https://www.facebook.com/mazeikiuvjdc/photos/pcb.2014922941981030/2014917868648204
https://www.facebook.com/mazeikiuvjdc/videos/246238853720172
https://www.facebook.com/mazeikiuvjdc/photos/pcb.2059860034153987/2059859734154017
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https://www.facebook.com/mazeikiuvjdc/photos/pcb.2119901721483151/2119901501483173


2021 m. gegužę tęsėsi Plungės kultūros centro organizuotas projektas „Stanislovas 

Riauba - Žemaitijos Andersenas. XXI jaunųjų menininkų sąjūdis Žemaitijoje". Dizaino 

studijos „Magija" merginos: Gustė Bucevičiūtė, Sandra Golecaitė, Greta Kulskytė, Urtė ir 

Livija Balsytės, pateikė po keturis darbus, atspindinčius mūsų tautinį paveldą. Laureato 

diplomas už tapybos darbus atiteko Centro dizaino studijos ,,Magija" ugdytinei Urtei 

Balsytei (mokytoja metodininkė Irutė Miltakienė). Akimirka iš apdovanojimų įteikimo 

renginio, vykusio Plungės kultūros centre. 

2021 m. birželio 17 d. Centre vyko kvalifikacijos tobulinimo renginys dailės ir 

technologijų mokytojams – patyriminis mokymasis „Galimybė dalintis”. Dizaino studijos 

mokytoja metodininkė Irutė Miltakienė  pasitiko Mažeikių ir Ignalinos rajono dailės ir 

technologijų mokytojus, supažindino su studijos veikla, pasidalino gerąja darbo patirtimi. 

 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRAVIMO MOKYMAS 

B kategorijos transporto priemonių teorijos ir praktinio vairavimo mokymo kursų 2020 - 

2021 m. m. nevykdėme, nes nebuvo norinčių. Vien tik praktinio vairavimo mokymo kursus 

lankė 68 moksleiviai. 

A, A1, A2 kategorijos transporto priemonių praktinio vairavimo mokymo kursus lankė 35 

moksleiviai. Iš jų 19  - Centro motociklininkų būrelio nariai, likę 16 – savarankiškai 

pasiruošę vairavimo teorijos egzaminui asmenys. 

Valstybinėje įmonėje „Regitra“ laikytų egzaminų statistinė ataskaita laikotarpiui                

nuo 2020-09-01 iki 2021-08-31: 

 

Statistika (vertinta tik pirmi laikymai) 

Kategorija Laikė 
Išlaikė 

 iš pirmo karto 

Išlaikymo 

 procentas 

Neišlaikė  

iš pirmo karto 

A 9 6 66,66 3 

A1 16 7 43,75 9 

A2 9 8 88,88 1 

B 71 28 39,43 43 
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 Lyginant su 2019 - 2020 m. m., net trijų transporto priemonių kategorijų vairavimo 

egzamino išlaikymo rezultatai pablogėjo: B  kat.  - 5,88 %, A  kat..- 3,92 %, A1  kat. - 2,4 

%.   A2  kat. išlaikymo rezultatai pagerėjo  + 4,27 %. 

Manome, kad pablogėjusiems egzaminų laikymo rezultatams įtakos turėjo šalyje 

paskelbto karantino metu nutrauktas praktinis vairavimo mokymas ir egzaminų laikymas 

valstybinėje įmonėje „Regitra“.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimu 

Nr. 1445, nuo 2020 m. gruodžio 24 d. praktinio vairavimo mokymas buvo sustabdytas. 

 Lietuvos Respublikos sveikatose apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios 

situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. V- 466 nuo 2021 m. 

kovo 10 d. praktinio vairavimo mokymas buvo vėl pradėtas vykdyti,  laikantis transporto 

priemonių vairavimo praktinio mokymo ir transporto priemonių vairavimo praktikos 

egzaminų organizavimo būtinų sąlygų.  

 

BENDRUOMENĖS VEIKLA 

    2020 m. rugsėjo 1 d. Centro bendruomenė dalyvavo Mažeikių rajono jaunimo 

reikalų tarybos organizuotame „Mažeikių miesto piknike”. Kiekvienas būrelis pristate savo 

veiklą, rengė kūrybines dirbtuves, atsakinėjo į susidomėjusių lankytojų klausimus. 

Didelio miestiečių susidomėjimo sulaukė moliūgų skaptavimo dirbtuvės Centro 

kieme. Į jas 2020 m. spalio 29 d. pakvietė miesto bendruomenės entuziastai. Išskaptuotais 

moliūgais buvo šventiškai papuošta miesto aikštė prie Mažeikių kultūros centro. 

Dėl šalyje paskelbto karantino ir judėjimo apribojimų žiemos šventės taip pat buvo 

kitokios. Norėdamos pasveikinti bendruomenės narius  artėjančių švenčių proga, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Andra Budrienė iniciavo vaizdo sveikinimų sukūrimą,   o 

fotografijos mokytoja Gražina Plonienė sujungė visus atsiųstus vaizdo įrašus į vieną. Slogiu 

karantininiu laikotarpiu visus sušildė bendradarbių vaizdo sveikinimai. 

Karantino metu, laikydamiesi visų su Covid – 19 liga susijusių reikalavimų,  

atlikome centro pagrindinio įėjimo atnaujinimo darbus: išmontuotas medinis ranktūrio 

apdangalas,  perdažytos sienos, durys, sumontuota vitrininė spinta, pagaminti šviestuvai, 

durys dekoruotos piešiniais.  

Nuo 2021 m. birželio 22 d. iki rugsėjo mėn. vidurio Mažeikių muziejaus 

vitrininiuose languose buvo galima  pamatyti ekspoziciją, pristatančią Centro būrelių veiklą. 

Paroda surengta, pasitinkant Centro 50-metį (2021 m. rugsėjo 1 d.). 

Dėl Covid – 19 užkrečiamos ligos sukeltos pandemijos ir paskelbtų kelionių/renginių 

apribojimų, 2020-2021 m.m. centro bendruomenė buvo priversta atsisakyti tradicija tapusių 

kolektyvo išvykų. Sutvirtinant bendruomeniškumą, jau pavasarį pradėjome ruoštis Centro 

įkūrimo 50 – mečiui (2021 m. rugsėjo 1 d.). Centro bendruomenė nusprendė šį įvykį 

pažymėti kiek neįprastu būdu. Buvo pritarta  mokytojo Juozo Svirušio, metalo dirbinių 

entuziasto, siūlymui sukurti skulptūrą iš metalinių detalių. Pagalbos kaupiant metalinius 

rakandus kreipėmės į miesto bendruomenę. Kelis mėnesius vyko skulptūros kūrimo, 

montavimo darbai. Prieš pat jubiliejų darbai  buvo baigti, o rezultatas džiugina visą miesto 

bendruomenę. Skulptūros kūrimo vaizdo įrašas. 

Visos naujausios žinios ir akimirkos iš Centro gyvenimo bei būrelių veiklos 

(kontaktiniu ir nuotoliniu būdu) operatyviai skelbiamos Centro paskyroje socialiniame 

tinklaraštyje  facebook (https://www.facebook.com/mazeikiuvjdc) . Informacija skelbiama 

centro internetinėje svetainėje www.mazeikiaimtkc.lt. 

 

 

III. VEIKLOS  TIKSLAS  IR UŽDAVINIAI 

 

1. Vaikų ir jaunimo daugiafunkcio centro veiklos tikslas – palydėti jauną žmogų 

jam tampant suaugusiuoju;  tenkinti vaikų ir jaunimo pažinimo ir saviraiškos 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10214991370292652&set=pcb.10214991403493482
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=mazeikiuvjdc&set=a.1910472129092779
https://www.facebook.com/mazeikiuvjdc/photos/2033641003442557
https://www.facebook.com/mazeikiuvjdc/photos/pcb.2103670326439624/2103669899773000
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=mazeikiuvjdc&set=a.2063286950477962
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=mazeikiuvjdc&set=a.2063286950477962
https://www.facebook.com/148191325320877/videos/1093363164816495
https://www.facebook.com/Ma%C5%BEeiki%C5%B3-MTKC-148191325320877/
http://www.mazeikiaimtkc.lt/


poreikius, ugdyti kompetencijas, teikiančias galimybių asmeniui tapti aktyviu 

visuomenės nariu. 

2. Vaikų ir jaunimo daugiafunkcio centro veiklos uždaviniai: 

2.1. Vykdyti socialinę, prevencinę, ugdomąją, kūrybinę  jaunimo užimtumo veiklą, 

teikti pirminės emocinės pagalbos paslaugas, veiklą vykdant atvirojo darbo 

principu. 

2.2. ugdymo procese taikyti aktyvius mokymo(si) metodus; 

2.3. tobulinti moksleivių tam tikros srities žinias, gebėjimus ir įgūdžius; 

2.4. ugdyti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje; 

2.5. ugdyti pagarbą žmogaus teisėms, orumą, pilietiškumą, demokratišką požiūrį į 

pasaulėžiūrų, gyvenimo būdų  įvairovę; 

2.6. užtikrinti sveiką ir jaukią vaikų ir jaunimo ugdymo(si) aplinką; 

2.7. užtikrinti mažiau galimybių turinčių jaunuolių įtraukimą į Centro veiklas.; 

2.8. pagal galimybes atnaujinti materialinę-techninę bazę; 

2.9. atsižvelgiant į situaciją, moksleivių poreikius, tobulinti ugdymo turinį; 

2.10. atlikti Centro veiklos kokybės vidinį įsivertinimą; 

2.11. darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas(is); 

2.12. centro vadovų veiksmingo vadovavimo įgūdžių bei mokėjimų plėtojimas. 

 

 

IV. BŪRELIŲ SĄRAŠAS  2021-2022 m.m. 

 

Eil. 

Nr. 

Būrelio 

pavadinimas 

Mokytojo vardas, 

pavardė 

Valandų 

skaičius 

Grupių 

skaičius 

Mokinių 

skaičius 

1.  „Pasidaryk pats“ Juozas Svirušis 24 4 48 

2.  Fotografijos Gražina Plonienė 24 4 48 

3.  Kartingininkų Rimas Plonis 11 2 22 

4.  
Kompiuterininkų ir 

programuotojų 
Rasa  Pauliukienė 7 2 14 

5.  
Saugaus eismo – 

motociklininkų 

Andrius 

Muturas 
27 3 36 

6.  
Dizaino studija 

„Magija“ 
Irutė Miltakienė 32 5 64 

7.  „Rankdarbių kraitė” Ramunė Skipskienė 24 4 48 

8.  Šiuolaikinių šokių Tatjana Pašakinskienė 13 2 26 

9.  „Aktyvus laisvalaikis“ Daiva Poškuvienė 8 2 16 

10.  Robotikos Asta Svirušienė 19 8 38 

 Iš viso: 189 36 360 

 

 

V. MOKYTOJŲ TARYBA 

Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė Pareigos 

1. Augustas Petkus Direktorius, mokytojų tarybos pirmininkas 

2. Andra Budrienė Direktoriaus pavaduotoja 

3. Rasa Pauliukienė 
Direktoriaus pavaduotoja, kompiuterininkų ir programuotojų 

būrelio vyresnioji mokytoja 



4. Gražina Plonienė Fotografijos būrelio mokytoja metodininkė 

5. Juozas Svirušis Būrelio „Pasidaryk pats“ vyresnysis mokytojas 

6. Rimas Plonis Kartingininkų būrelio mokytojas 

7. Andrius Muturas Saugaus eismo- motociklininkų būrelio vyresnysis mokytojas 

8. Ramunė Skipskienė Būrelio „Rankdarbių kraitė“  vyresnioji mokytoja 

9.  Irutė Miltakienė Dizaino studijos „Magija“ mokytoja metodininkė 

10. Asta Svirušienė Robotikos būrelio mokytoja 

11. Tatjana Pašakinskienė Šiuolaikinių šokių būrelio  vyresnioji mokytoja 

12. Daiva Poškuvienė Būrelio „Aktyvus laisvalaikis“  vyresnioji mokytoja 

13. Vacys Pabijonavičius Vairavimo instruktorius 

 

VI.  MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 

(esant ypatingoms aplinkybėms, posėdžiai vykdomi nuotoliniu būdu) 

 

Eil. 

Nr. 
Darbotvarkė Data 

Atsakingi  

asmenys 

1. 1. Dėl švietimo politikos Mažeikių rajone 

2021-2022 m. m. 

2. Dėl darbo saugos taisyklių kabinetuose ir 

moksleivių instruktavimo. 

3. Dėl ugdymo   organizavimo 2021-2022 m. 

m. 

4. Dėl Centro 50-mečio paminėjimo ir naujų 

mokslo metų šventės organizavimo.         

   

2021-09-01 

A. Petkus 

 

R. Pauliukienė 

 

A. Budrienė 

 

A. Petkus 

A. Budrienė 

2. 1. Dėl vairavimo mokymo egzaminų laikymo 

rezultatų. 

2. Dėl Centro tarybos veiklos 2021 m. 

aptarimo. 

3. Dėl NVŠ programų įgyvendinimo. 

4. Dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo. 

5. Dėl Jaunimo centro veiklos. 

6. Dėl dalyvavimo projektuose.  

2022 m. 

sausio mėn. 

R. Pauliukienė,  

V. Pabijonavičius 

R. Pauliukienė, 

 

A. Budrienė 

 

A. Petkus 

Projektųvadovas 

3. 1. Ugdymo plano rezultatų analizė  

2. Dėl gairių 2022-2023 m. m. veiklai. 

3. Informacijos mokytojams. 

2022 

birželio 

mėn. 

A. Petkus 

A. Budrienė 

R. Pauliukienė 

4.  Neeiliniai posėdžiai (kviečiami, esant reikalui).  Mokyklos vadovai 

 

VII. METODINĖ TARYBA 

 

Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė Pareigos 

1. 
Andra Budrienė 

 

Tarybos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui  

2. 
Rasa Pauliukienė 

 

Direktoriaus pavaduotoja, kompiuterininkų ir 

programuotojų būrelio vyresnioji mokytoja 

3. Gražina Plonienė Fotografijos būrelio mokytoja metodininkė 



4. Juozas Svirušis Būrelio „Pasidaryk pats“ vyresnysis mokytojas 

5. Ramunė Skipskienė Būrelio „Rankdarbių kraitė“ vyresnioji mokytoja 

 

 

VIII.  METODINĖS TARYBOS POSĖDŽIAI 

(esant ypatingoms aplinkybėms, posėdžiai vykdomi nuotoliniu būdu) 

Eil. 

Nr. 
Darbotvarkė Data 

Atsakingi 

asmenys 

1. 1. Veiklos būreliuose efektyvinimas, naujų 

moksleivių saviraiškos būdų ieškojimas ir 

iniciatyvų skatinimas. 

2. Naujų veiklų moksleiviams kūrimas. 

3. Supažindinimas su atvirojo darbo su jaunimu 

principu. 

4. Mokytojų veiklos centro bendruomenei 2021-

2022 m.m. ir profesinio tobulėjimo lentelės 

pristatymas. 

2021 spalio 

mėn. 

G. Plonienė, 

J. Svirušis 

R. Skipskienė 

 

A. Budrienė 

2. 1. Metodinės tarybos veiklos 2021 m. aptarimas, 

narių perrinkimas, veiklos programos 2022 m. 

patvirtinimas. 

2. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, rengimasis 

siekti aukštesnės kvalifikacinės kategorijos,  

Centro mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų atestacijos programos svarstymas. 

2022 m. 

sausio  mėn. 

A. Budrienė 

R.Pauliukienė 

G. Plonienė 

3. 1. Pedagogų skatinimas tobulinti kvalifikaciją, 

registruotis į Mažeikių rajono savivaldybės 

švietimo centro ir kitus respublikoje vykstančius 

renginius internetinėje sistemoje „Semi+“  

( dalyvavimas seminaruose, mokymuose ir pan.) 

Per mokslo 

metus 

A. Budrienė 

 

4. 1. Naujos metodinės literatūros, lankytų seminarų, 

kursų  apžvalga ir aptarimas. 

 

Per mokslo 

metus 

A. Budrienė 

     

 

IX. CENTRO  TARYBA 

 

Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė Pareigos 

1. 
Rasa Pauliukienė 

 

Tarybos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja, 

kompiuterininkų ir programuotojų būrelio 

vyresnioji mokytoja 

2. 
Andra Budrienė 

 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

3. 
Gražina Plonienė 

 
Fotografijos būrelio mokytoja metodininkė 

4. 
Juozas Svirušis 

 
Būrelio „Pasidaryk pats“ vyresnysis mokytojas 

5. 
Andrius Muturas 

 

Saugaus eismo – motociklininkų būrelio vyresnysis 

mokytojas 

 

 



 

X.  CENTRO TARYBOS POSĖDŽIAI 

(esant ypatingoms aplinkybėms, posėdžiai vykdomi nuotoliniu būdu) 

Eil. 

Nr. 
Veikla Data 

1. 
Centro veiklos programos 2021 - 2022  m. m. projekto  

svarstymas. 
2021-08-31 

2. 

 Centro tarybos veiklos ataskaitos už 2021 m. rengimas 

ir pristatymas mokytojų tarybai, bendruomenei. 

 Centro tarybos narių perrinkimas. 

 Jaunimo centro veiklos pristatymas. 

2022 m. sausio 

mėn. 

3. 
2022 m. biudžeto lėšų paskirstymo aptarimas: kvalifikacijos 

tobulinimui, pažintinei veiklai ir kitoms sritims.  

Visus mokslo 

metus 

4.  
Mokinių tėvų prašymų dėl  mokesčio už būrelį  sumažinimo 

arba atleidimo  svarstymas. 

Visus mokslo 

metus 

5. 
Mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų (tvarkų) 

svarstymas.  

Visus mokslo 

metus  

6. 
Klausimų ir problemų, atsiradusių centro bendruomenėje, 

svarstymas. 

Visus mokslo 

metus 

7. 1,2 % pajamų mokesčio paskirstymo svarstymas. 
Visus mokslo 

metus 

8. 
Pagalba ir iniciatyvos organizuojant įvairius renginius, 

šventes. 
Esant poreikiui 

9. 
Atstovavimas mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

atestacinėje komisijoje. 
Esant poreikiui 

 

XI. RENGINIŲ PLANAS 

Eil. 

Nr. 
Data Renginiai / veikla 

Atsakingi 

asmenys 

1. 2021-09-02 
Centro įkūrimo 50 – mečio ir naujų mokslo metų 

pradžios šventė 

A. Petkus 

A. Budrienė 

I. Miltakienė 

2. 2021-09-04 

Dalyvavimas Miesto šventėje „Miestas vingyje 

Ventos“  Senamiesčio parke, būrelių veiklos 

pristatymas miesto bendruomenei. 

A. Petkus 

A. Budrienė 

Būrelių vadovai 

3. 
2021-09-

01/10 

Atvirų durų savaitės: supažindinimas su centro 

veikla, naujų narių priėmimas į būrelius. 

A. Budrienė 

Būrelių vadovai 

4. 2021-09-11 
Dalyvavimas IX tarptautiniame šokių festivalyje 

„Dance station – 2021“ Telšiuose 
T. Pašakinskienė 

5. 2021-09-13 
Dizaino studijos „Magija“ narių darbų paroda  

centro salėje 
I. Miltakienė 

6. 2021-09 
„Rankdarbių kraitės“ būrelio narių darbų 

ekspozicija „Akvariumas“  centro vidaus erdvėse. 
R. Skipskienė 

7. 
2021 -09-

28,29 

Europos judumo savaitės vajus #Beactive. 

Orientacinės varžybos moksleiviams VJDC 

teritorijoje. Atvira šokio pamoka 

D. Poškuvienė 

T. Pašakinskienė 

8. 2021-09-30 

Dizaino studijos „Magija” moksleivių tapybos 

darbų parodos „Rudens dušas” atidarymas 

Mažeikių švietimo centre. 

I.Miltakienė 



9. 2021 - 09 Kartingininkų varžybos. R. Plonis 

10. 
2021-09/11 Dalyvavimas Lietuvos mokinių fotografijos 

konkurse  

G. Plonienė 

11. 2021-10-01 
Tarptautinę mokytojų dieną pasitinkant. Kolektyvo 

narių išvyka į Žemaitijos nacionalinį parką.    
A. Budrienė 

12. 2021 - 10 
Dalyvavimas žemės ir aplinkos meno parodoje 

„Gamtoje iš gamtos“ Mažeikių Senamiesčio parke. 

I. Miltakienė, 

J. Svirušis 

13. 2021-10-08 

Virtualios knygos „Margas šokis“ rengimas (kartu 

su Mažeikių V. Klovos muzikos m-klos mokytoja 

metodininke Inga Grušaite) ir pristatymas 

visuomenei Mažeikių V. Klovos muzikos 

mokykloje. 

I.Miltakienė 

14. 2021-10 

Profesinis orientavimas. Motociklininkų b. 

moksleivių ekskursija į motociklų dalių parduotuvę 

– servisą UAB „Mopedas“ 
A. Muturas 

15. 2021-10 Moliūgų skaptavimo dirbtuvės Centro kieme A.Budrienė 

16. 2021-10/11 

Dalyvavimas edukacinėje programoje 

„Paslaptingieji nakties skrajūnai – šikšnosparniai“ 

Renavo dvare. Inkilų šikšnosparniams gamyba, 

dekoravimas, kabinimas Renavo dvaro parke. 

R. Skipskienė 

J. Svirušis 

17. 2021-11-19 

Dalyvavimas Mažeikių raj. ugdymo įstaigų 5-7 kl. 

moksleivių dailės olimpiadoje Pavasario 

progimnazijoje. Tema „Dailė ir teatras“ 

I. Miltakienė 

18. 2021 - 11 
Figūrinio vairavimo aikštelėje varžybos 

motociklininkų b. nariams 
A. Muturas 

19. 2021 - 11 
Centro fotografijų ekspozicijos atnaujinimas 

fotografijos būrelio moksleivių darbais. 
G. Plonienė 

20. 2021 - 11 Pažintis su sporto klubu D. Poškuvienė 

21. 2021 - 11 
Moksleivių susitikimas su Mažeikių kurčiųjų 

bendruomene  

T. Pašakinskienė 

D. Poškuvienė 

22. 2021-12 

Pažintinė motociklininkų b. moksleivių išvyka į 

Telšių apsk. vyriausiojo policijos komisariato 

Mažeikių raj. policijos komisariatą. 

A. Muturas 

23. 2021 - 12 
Šiuolaikinių šokių būrelio Kalėdinis koncertas 

tėvams. 
T. Pašakinskienė 

24. 2021 - 12 
Naujų fotografijos būrelio narių socializacijos 

vakaronė 
G. Plonienė 

25. 2021-12 Šviesos instaliacija „Šviesa tarp mūsų“ 
A.Budrienė 

Būrelių mokytojai 

26. 
2021 – 12/ 

2022 - 02 

„Žiemos ralis”. Kartingininkų būrelio moksleivių 

varžybos žiemos trasoje su „SB Racing“ klubu. 
R. Plonis 

27. 2022-01-13 
Respublikinis projektas- akcija “ Atmintis gyva, nes 

liudija” 

A.Budrienė 

 

28. 2022 - 02 
Dizaino studijos „Magija“ darbų paroda „Tu mums 

viena“ Lietuvos Respublikos seimo rūmuose. 
I. Miltakienė 

29. 2022 - 02 
Laipiojimo uolomis pradžiamokslis. Susitikimas su 

alpinistu, arboristu Dmitrijumi Demidovu. 
D. Poškuvienė 

30. 2022 - 02 
Dalyvavimas respublikiniame šokių festivalyje 

„Būk matomas“ Mažeikiuose  
T. Pašakinskienė 

31. 2022-02 
Pažintinė motociklininkų b. narių išvyka į 

motociklininkų klubą „Juodvarniai“ 
A. Muturas 

32. 2022-02-25 Mažeikių raj. ugdymo įstaigų 8-12 kl. moksleivių I.Miltakienė 



dailės olimpiados organizavimas  Mažeikių vaikų ir 

jaunimo daugiafunkciame centre. 

A. Budrienė 

33. 
2022-03-

10,11 

Jaunimo renginių ciklas "Dangaus pakylėti, saulės 

nušviesti", skirtas Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dienos paminėjimui (bendradarbiaujant su 

Mažeikių choreografijos m-kla). 

A.Petkus 

I. Miltakienė 

A. Budrienė 

G. Plonienė 

R. Skipskienė 

34. 2022 - 03 

Dalyvavimas  Mažeikių „Ventos“ progimnazijos 

projekte 5-12 kl. moksleiviams „Etno kultūra. 

Tradicinio pasaulio suvokimas per žodį ir vaizdą“. 

I.Miltakienė 

R. Skipskienė 

35. 2022 - 04 
Dalyvavimas Tarptautinei šokių dienai skirtame 

koncerte „Aš esu šokėjas“ Mažeikiuose 
T. Pašakinskienė 

36. 2022 - 04 
Būrelio „Pasidaryk pats“ moksleivių darbų paroda 

Centro teritorijoje. 
J. Svirušis 

37. 2022 - 04 

Robotikos b. moksleivių viešnagė Mažeikių rajono 

savivaldybės bibliotekoje ir dalyvavimas 

edukaciniame užsiėmime. 

A.Svirušienė 

38. 2022 - 04 

Dalyvavimas Panevėžio moksleivių namų 

organizuojamame jaunimo festivalyje „Išdykęs 

stilius“ (planuojamas renginys) 

I.Miltakienė 

39. 2022 - 04 

Dalyvavimas Kauno MTKC organizuojamame 

tarptautiniame aprangos inžinerijos konkurse 

„PaKaba 2022“ (planuojamas renginys) 

I.Miltakienė 

40. 2022 - 06 Kartingininkų varžybos. R. Plonis 

41. 2022 – 05  
Dalyvavimas respublikinėse jaunųjų motociklų 

vairuotojų varžybose 
A. Muturas 

42. 2022-05-05 

Dalyvavimas konferencijoje – konkurse „Poezijos 

interpretacijos“ Mažeikių Gabijos gimnazijoje. 8 kl. 

moksleivių darbų pranešimai „Už teksto“ 

I.Miltakienė 

43. 2022-06-01 

Šokių kolektyvo koncertas, skirtas Tarptautinei 

vaikų gynimo dienai, kartu su Mažeikių moksleivių 

namų šokio kolektyvu „SOLO“ 

T. Pašakinskienė 

44. 2022 - 06 
Robotikos b. narių vasaros sutiktuvės su Kalnėnų 

progimnazijos jaunaisiais šauliais 
A.Svirušienė 

45. 2022 – 06 
Būrelio „Rankdarbių kraitė“ narių mokslo metų 

užbaigtuvių išvyka. 

R. Skipskienė 

 

46. 2022 – 06 
Jaunųjų fotografų pažintinė – mokomoji ekskursija, 

metų veiklos aptarimas.  
G. Plonienė 

47. 2022 - 06 

Orientacinis motoralis po Mažeikių rajoną, 

susipažįstant su istoriniais, kultūriniais paminklais, 

objektais, fortifikacija. 

A.Muturas 

48. 2022-06 

Dalyvavimas respublikiniame drabužių dizaino ir 

įvaizdžio konkurse – festivalyje „Kūrėjų oazė“ 

Tauragėje 

I.Miltakienė 

49. 2022 - 06 Kultūrinė-pažintinė  centro kolektyvo išvyka  A. Budrienė 

50. 
2022-07-

01,05 

Tarptautinis projektas Neringoje - X tarptautinis 

jaunųjų vokalistų festivalis-konkursas „Baltic voice 

2022" 

A.Petkus 

51. 
Mokslo 

metų eigoje 

Moksleivių darbų ekspozicijos keitimas Centro aktų 

salėje. 

A. Budrienė 

Būrelių mokytojai 

52. 
Mokslo 

metų eigoje 

Fotoreportažai iš įvairių miesto, rajono ar 

respublikos renginių. 

G. Plonienė 



53.
Mokslo
mеtц eisoie

Dalyvavimas fotografijos konkursuose,
kfrrybiniuose рrоi ektuose rai one ir respublikoi е.

G. Рlопiепё

54.
Mokslo
mеtu eisoie

Informacijos reguliarus atnaujinimas socialinio
tinНo йсеьооk сепtrо paskyroie.

G. Рlопiепё
А. Вudriепё

55.
Mokslo
mеfu eisoie

Dalyvavimas ýokirtr konkursuose, festivaliuose,
ýчепtёsе rаiопе ir respublikoie ( pasal kvietima)

т. Раýаkiпskiепё

56.
Mokslo
mеФ eisoie

Dalyvavimas dаilёs iT mепо konkursuose,
kfrrybiniuose proi ekluose raj опе, ýalyi е, uйsiепуi е.

I. Мilиkiепё

57.
Moks1o
mеtц eigoje

Supaйindinimas su VJDC veiНa, edukaciniai
йsiёmimаi miesto ir фопо ývietimo lsИigц
ьепdruоmепёms.

А. Вudriепё,
R. Раuliukiепё,
bflreliu vadovai

58.
Mokslo
mеtц eigoje

Iýorinirtr ir чidiпiц centro erdviq puoýimas
ýventiniams laikotarpiams

I. Мilйkiепё,
А. Вudriепё,
R. SkiрsНепё,
J. Sviruýis

ХII. ADMINISTRACINIS tIKINIS DARBAS

Eil.
Nr. YeiНa Data

1 Jaunimo centro erdviu irensimas. Ьuitiпёs technikos isisiiimas. 2022,0|
) centro pavadinimo iýkabos sumontavimas pastato fasade. 202l - l0

J.
Centro klаsiц ir administraciniц раtаlрц apývietimo sistemr4
atnauiinimas.

202l - ll

4.
Sildymo sistemos sutvarkymas, senus radiatorius раkеiёiапt
naujais (2 kabinefuose)

2022_04

5. Сепtrо аktц sаlёs atnauiinimo darbai, perdaiant sienas. 202| - ll
6.

Administracinio kоrрusо kаЬiпеЩ (direktoriaus kabineto,
sekretoriato, mоkРоjq kambario, pavaduotojos kabineto) dчr,+
pakeitimas

2022 - 02

7. Apývietimo irensimas mokyНos prieisose. 202| - |0

8.
Teritorijos vaizdo stеЬёjimо kаmеrц irengimas (teritorijoje ir
Jaunimo сепtrо erdveie)

2022,02

9. sisnalizaciios irensimas iaunimo еrdчёiе. 2022 - 02
10. Lаiоtiпёs i iaunimo centro pata]pas remonto darbai. 2022 - 0l
11 centro pastato kampiniu bloНniu konstrukciiu реrdайуmаs. 2022 - 05

Direktorius

PRITARTA
МайеiНц чаikц ir jaunimo
daugiafunkcio centro tагуЬоs
202l m. rugрjfrёiо 31 d. nutarimuNr.4

Раrепgё:
Diroktoriaus pqvaduotoj а

Augustas Petkus

Direktoriaus pavaduotoj а

ю,
(Paraýas)

Rasa Раuliuнепё
2021_09-012021-09_01
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