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Vilnius 
 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

 

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Kregždutė“ kolektyvas ir bendruomenė deramai įgyvendina 

klubo 2021-2026 m. strateginiame plane (patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. A30-4311/21, 2021 m. gruodžio 23 dieną) ir veiklos planuose 

(patvirtinti direktoriaus įsakymu Nr. V-12 , 2021 m. rugsėjo 9 d.) iškeltus tikslus ir uždavinius.  

1 strateginis tikslas – tobulinti neformaliojo ugdymo procesą, užtikrinti ugdymo paslaugų 

kokybę. 

1. uždavinys – sukurti ir plėtoti efektyvias neformalaus ugdymo programas, užtikrinti 

ugdymo paslaugų kokybę. 

1.1. Su darbo grupe parengti klubo veiklą reglamentuojantys dokumentai:  

a) 2021-2026 m. m. VJK „Kregždutė“ strateginis planas, patvirtintas Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. A30-4311/21, 2021 m. gruodžio 

23 dieną. 

b) VJK „Kregždutė“ nuostatai, patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu 

Nr. 1-1064, 2021 liepos 15 d.  

c) 2021-2022 m. m. klubo „Kregždutė“ veiklos ir ugdymo planai, patvirtinti direktoriaus 

įsakymu Nr. V-12 , 2021 m. rugsėjo 9 d. 

d) Atvira jaunimo erdvė (toliau - AJE) „Sambūris“ patvirtinta  Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos Jaunimo reikalų koordinatorės Jaunimo skyriaus vedėjos įsakymu   Nr. 29-

220/21(1.2.13E-T1), 2021 liepos 23. 

1.2. Įgyvendinant ugdymo planą, buvo parengtos ir vykdomos 2021-2022 m. m. NVŠ 

būrelių programos: vaizduojamoji dailė, taikomoji dailė, tapyba ir akademinis piešimas, rūbų 

dizainas ir siuvimas, vokalo studija „Smile“, vokalo pagrindai, joga ir joga jaunimui, jogos motorika 

vaikams, dailės studija „Akvarelė“, dainavimo ir muzikavimo studija, indiškų šokių teatras „Natya 

Devi“, dailės pradmenys, muzika (fortepijonas), piešimas ir stalo žaidimai, AJE „Sambūris“. 

1.3. Patvirtintas mokytojų etatinis apmokėjimas (direktoriaus įsakymas Nr. V- 12, 2021 m. 

rugsėjo 9 d.), dokumentacijos planas (direktoriaus įsakymas Nr. V-22, 2021 m. gruodžio 21 d.).  

2. uždavinys – tobulinti klubo vidaus audito metodiką, įvertinant darbo kokybę. 

2.1. Įstaigoje pravestas auditas, kuriam atlikti buvo pasirinkti vertinimo rodikliai. Geriausiai 

klube buvo vertinami šie pagrindiniai rodikliai: klubo veiklos struktūros kokybė, ugdymo nuostatos ir 

būdai; aplinkos jaukumas, klubo svetingumas ir atvirumas. Naudoti šie vertinimo metodai: pedagogų 
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anketinė apklausa, anketinių duomenų lyginimas, dokumentų analizė. 

2.2. Organizuojant vidaus įsivertinimą, mokytojai  parengė savo veiklos ir kvalifikacijos 

tobulinimo savianalizės anketas, klubo vidaus koordinavimo grupė (pirmininkė – mokytoja ekspertė 

Loreta Zdanavičienė) parengė  vidaus audito ataskaitą, kuri  2021 m. kovo 18 d. buvo aptarta 

mokytojų ir klubo tarybose, pateikus klubo vidaus įsivertinimo organizavimo darbo grupės metinę 

ataskaitą (patvirtinta direktoriaus įsakymu Nr. V- 12, 2021 m. rugsėjo 9 d.). 

2.3. Klubo direktorius Jonas Endrijaitis 2021 m. nuotoliniu būdu stebėjo būrelių vadovų 

užsiėmimus, aptarė su mokytojais ugdymo turinio, veiklos aspektus.  

3. uždavinys – stiprinti mokytojų profesinę kompetenciją: 

3.1. Klube su ugdytiniais dirba 13 aukštos kvalifikacijos pedagogų, turinčių aukštąjį 

universitetinį išsilavinimą ir kvalifikacinę kategoriją; atsižvelgiant į klubo „Kregždutė“ strateginius 

tikslus ir uždavinius, išsikeltus prioritetus, pedagogai ir vadovas dalyvauja kvalifikacijos kėlimo 

mokymuose, gilinasi į specifines, dalykines kompetencijas: klubo direktorius, švietimo kokybės 

vadybininkas, edukologijos magistras Jonas Endrijaitis  2021-09-22 pagilino dalykines, lyderystės 

kompetencijas ilgalaikės programos „Vadovavimo ir lyderystės švietimo įstaigai kompetencijų 

tobulinimas“ konferencijoje „Švietimo vizija 2021“ (pažymėjimo Nr. 28339, 7 val.); mokytojas 

metodininkas, jaunimo darbuotojas Rolandas Kostiukas dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo 

seminaruose: 2021-01-05 ISM Vadybos ir Ekonomikos universiteto mokymuose ,,XXI amžiaus 

mokytojas" (pažymėjimo Nr. 20-MRK-11855, 2,5 val.), pagilino komunikacines, vadybines 

kompetencijas 2021-03-03 konferencijoje ,,Bendravimas, suprantamas visiems" (nuotolinių mokymų 

platforma ,,Pedagogas.lt", pažymėjimo Nr. PDT-48488, 8 val.), praplėtė patyrimines kompetencijas 

2021-04-02 respublikinėje mokytojų konferencijoje - praktikume ,,Pažintinės kompetencijos ugdymas 

tyrinėjant" (pažymėjimo Nr. 3881, 6val.), dalyvavo 2021-08-25 konferencijoje „Švietimo vizija 

2021“ (pažymėjimo Nr. 14004, 7 val.); Gražina Genė 2019-2021 m. m. studijavo ISM Vadybos ir 

ekonomikos universitete (Švietimo lyderystės studijų programa); mokytoja metodininkė Tatjana 

Kostiukienė patobulino muzikos mokytojo profesinę kompetenciją  seminaruose: 2021-01-15 

švietimo konferencijoje ,, Ugdymas ir psichologija” (pažymėjimo Nr. PDK-7445, 6 val.), 2021-02-25 

tarptautinėje konferencijoje „Muzikos svarba mano gyvenimo kelio pasirinkimui“ (pažymėjimo Nr. 

142919, 8 val.),  2021-11-05 seminare ,,Meninis ugdymas – visapusiškai asmenybės ūgčiai“ 

(pažymėjimo Nr. 2234, 6 val.), 2021-12-07/08 LMNŠC seminare ,,Vaikų emocinės ir elgesio 

problemos neformaliajame švietime. Kaip pasitelkti psichologines strategijas?” (pažymėjimo Nr. M2-

4333, 8 val.); Kristina Dolinina 2021-04-30 – 2021-05-02 dalyvavo „Edgenus“ organizuojamame ir 

Shovana Narayan vedamame šokio ir vaidybos seminare (6 val), tobulinosi 2021-09-6/13/20/27 

virtualių pamokų cikle „Sankukta Sinha Dance Company“ (12 val.),  bendradarbiaujant su „Mudita 

Foundation“ ir „Courses for Charity“ 2021-11-13/14 organizavo ir dalyvavo dviejų dienų šokio 

labdaringame seminare; vyr. mokytojas Algirdas Gražys studijavo VDU antrą specialybę teologiją, 

dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo seminaruose: 2021-02-04 – 2021-04-30 LMNŠC seminare 

„Saugių renginių organizavimas vaikams ir jaunimui“ (40 val.), 2021-05-28 dalyvavo Mokyklų 

tobulinimo centro kvalifikacijos tobulinimo seminare.  

3.2. Klube palaikomos darbuotojų iniciatyvos ir siūlymai, už gerą darbą su ugdytiniais 

darbuotojai buvo paskatinti 2021 m. pabaigoje piniginėmis premijomis ir padėkomis. Klubo 

direktorius Jonas Endrijaitis buvo apdovanotas Vilniaus m. savivaldybės mero, administracijos ir 

Jaunimo skyriaus padėkos raštu „Už idėjas ir palaikymą, iniciatyvumą bei įkurtą naują atvirą jaunimo 

erdvę Vilniaus mieste“ 2021-12-16 ir pinigine premija. 

4.uždavinys – tobulinti klubo būrelių vadovų, kaip profesionaliai ir sėkmingai dirbančios 

komandos, įgūdžius ir kompetencijas: 

4.1. Klubo tobulinimo rezervai yra šie: pedagogų dalinimasis gerąja patirtimi, atvirų užsiėmimų 
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tėvams ir bendruomenei klube plėtojimas, susitikimų su kitų klubų atstovais, pasidalijant idėjomis ir 

praktiniais pasiekimais, organizavimas (pandemijos laikotarpiu nuotoliniu būdu).  

4.2. Klubo pedagogai: Loreta Zdanavičienė, Tatjana Kostiukienė, Andrius Makarevičius, 

pradėjo rengti būrelių programas akreditacijai, pereinant prie NVŠ krepšelio įvedimo tvarkos, o 

Gražina Genė akreditavo „Joga jaunimui“, „Jogos motorikos vaikams“ programas. 

2 tikslas – puoselėti saugią ir modernią ugdymo (-si) aplinką. 

1. uždavinys – sukurti saugią, estetišką ir sveiką ugdymo (-si) aplinką.  

1.1. Kuriant ugdymui (-si) palankią fizinę ir edukacinę aplinką, buvo rūpinamasi klubo 

aplinkos ir erdvių tobulinimu šiomis priemonėmis: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

Jaunimo skyriaus rūpesčiu skyrus lėšų, klubo būreliams buvo nupirkti 3 kompiuteriai ir  įranga, 

įkurtos 3 kompiuterinės mobilios darbo vietos.  

1.2. Miuziklo, popchoro būrelių kolektyvai renginiams įrašė 3 fonogramas, buvo suderinti 

du pianinai.  

2. uždavinys – organizuoti ir koordinuoti jaukios ugdymą (-si) skatinančios aplinkos kūrimą 

bei stiprinti klubo materialinę bazę.  

1.4. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo skyriaus vedėjos įsakymu Nr. 28-

220/21(1.2.13E-T1), 2021m. liepos 23 d. dėl lėšų skyrimo būtiniesiems remonto darbams, gavus 

finansavimą, skirta 2500 eurų JAE „Sambūris“ patalpų remontui Palangos g. 1/ Pylimo g.10. 

1.5. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo skyriaus vedėjos įsakymu Nr. 

A15-1654/21(2.1.4E-AD16), 2021m. gruodžio 6 d. „Dėl lėšų skyrimo būtinosioms prekėms ir 

paslaugoms“ įsakymu dėl lėšų skyrimo baldams gavus finansavimą 2000 EUR, įrengtos dvi spintos: 

raštinės kabinete archyvavimui ir rūbinėje indiškų šokių teatro sceniniams kostiumams. 

3.  uždavinys – stiprinti vaikų ir jaunimo saugumą. 

3.1.Klubo būreliai dirbo pagal veiklos planus COVID-19 karantino sąlygomis nuotoliniu/mišriu 

būdais, pagal poreikius kiekvieną mėnesį buvo aprūpinti būtiniausiomis apsaugos priemonėmis, 

mokymo priemonėmis iš Savivaldybės ir papildomo ugdymo (tėvų įnašų) lėšų. 

3.2. Klubo ketvirtadalis klubo pedagogų  pedagogai pasiskiepijo privalomais skiepais nuo 

COVID-19, o kiti sistemingai testuojasi. 

3 tikslas – stiprinti klubo įvaizdį ir plėtoti viešuosius ryšius. 

 1. uždavinys – gerinti klubo etosą.    

1.1. Buvo įgyvendinti klubo tradicijas puoselėjantys kontaktiniai ir nuotoliniai renginiai: klubo 

direktoriaus Jono Endrijaičio ir projektų administratoriaus Rolando Kostiuko suorganizuotas 

nuotolinis projektas „ Jaunimo lyderystė. Sėkmė ir motyvacija“.    

Dailės būrelių vadovai ir ugdytiniai 2021-01-24/02-30 dalyvavo kasmet Ričardo Zdanavičiaus 

organizuojamoje tapybos parodoje  „Salve, Vilnius“. Vaizduojamosios, taikomosios dailės, tapybos ir 

akademinio piešimo būrelių ugdytinių eksponuota paroda kartu su profesionaliais dailininkais  

Bernardinų parapijos galerijoje. Dailės būreliai 2021-01-04/10 dalyvavo pilietiškumo plakatų konkurse 

„Prie atminties laužo“, skirtame Sausio 13-osios – Laisvės gynėjų dienos – trisdešimtmečio 

paminėjimui.   

Muzikiniai būreliai – popgrupė ,,Smile“ (vadovė Tatjana Kostiukienė), miuziklo studija ,,Be 

happy“ (vadovas Rolandas Kostiukas), dainavimo ir muzikavimo studijos (vadovas Algirdas Gražys) – 

tęsė integracinės veiklos tradicijas bendruose pilietiškumo ugdymo projektuose:  2021-01-11 nuotolinė 

sveikinimo akcija Vilniaus miestui ,,Repas Vilniui“, 2021-02-08/15 pilietinė akcija-konkursas 

,,Dainuoju Lietuvai“, vasario 16-osios Laisvės tema. 2021 05 18 – 28 vyko nuotoliniai miuziklo būrelio 

užsiėmimai Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje - "Roko muzika sovietmečio Lietuvoje", "Roko 

muzika atgimimo Lietuvoje".  
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Vaizduojamosios ir taikomosios dailės ir indiškų šokių būrelių ugdytiniai 2021-03 13 - 04 22 

dalyvavo ekologijos projekte „Tavo žinia žmonijai“, kūrinėliai buvo įkelti į Instagram platformą 

pristatyti visuomenei. 

Vokalo studija „Smile“ nuotoliniu būdu pristatė ugdytinių gabumus: 2021-01-17   

tarptautiniame vaikų ir jaunimo vokaliniame  konkurse ,,Žiemos pasaka“ Latvijoje, Jūrmaloje; 2021-

03-21  tarptautiniame vaikų ir jaunimo talentų festivalyje ,, ZlataFest  Golden Talents of the World“; 

bei 2021-11-12  respublikiniame vaikų ir jaunimo muzikos festivalyje ,,Rasos lašeliai-2021“. 

Ugdytiniai buvo apdovanoti laureatų apdovanojimais. 

Piešimo ir stalo žaidimų būrelis (vadovė Monika Vėbraitė) aktyviai dalyvavo interaktyviuose 

projektuose: LNM projektuose: "Elitinių Užgavėnių tradicijos Vakarų Europoje ir Lietuvoje“, Kovo 

11-osios orientaciniame žaidime „Paskui Nepriklausomybę“,  „Susikurkime kompiuterinį žaidimą“, 

„Plastikas iš pieno“;  2021-06-05 žaliųjų idėjų festivalyje Valstybės pažinimo centre, parodoje 

„Ilgiausių metų Ą ir Ę!“ Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekoje. Mokytoja Monika 

Vėbraitė nacionaliniuose Lietuvos kino apdovanojimuose pelnė metų geriausios kostiumo dailininkės 

„Nova Lituania“ laureatės vardą. 

Joga jaunimui ir jogos motorika būreliai organizavo (vadovė Gražina Genė), propaguojant 

sveiką gyvenimo būdą, organizavo kasmėnesinius nuotolinius užsiėmimus ugdytiniams, jų tėveliams, 

miesto ir respublikos mokiniams, studentams, bendruomenei: 2021-01-07/12-14 „Juoko joga“, 2021 06 

01 -   210 vaikų   projektas „Vilniaus Kregždutė paseks asaną“, skirtas tarptautinei Vaikų gynimo 

dienai, Jogos edukacinė paskaita projekte "Europos judėjimo savaitė" (95 vaikai), 2021 10 08 paskaita 

apie jogą „Kūno kalba ir mąstymas“. 2021 05 03 – 04  Jogos ir indiškų šokių  būreliai dalyvavo 

integracijos projekte „Jogos pasaka šeimos sekmadieniui“.  

Būrelio indiškų šokių teatro Natya Devi ugdytinės su vadove tobulino indiškų šokių įgūdžius 

projektuose: 2021 06-07 Indiškų šokio mokyklų virtualus festivalis „Mano Indija“, 2021 12 04 /20 

šoko nuotoliniame klasikinių indų šokių konkurse „The 7th Moscow International Indian Dance 

Competition!“, Gala laureatų koncerte iš 6 šokio kompozicijų trys užėmė 3-ją vietą ir viena – 1-ją 

vietas. 

Siekiant pozityvaus kūrybinio bendravimo tarp skirtingų mokyklų ugdytinių grupių, vyko 

vaizduojamosios ir taikomosios dailės  būrelių integruotos pamokos su Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės 

mokykla. Dailės būrelių ugdytiniai ir vadovė Loreta Zdanavičienė eksponavo parodas „Ruduo už 

lango“, "Vėjai iš šiaurės: Atšiauri Skandinavijos šalių magija", dalyvavo kalėdinėje mugėje T. Zano 

bibliotekoje.  2021-08-01/31 Akvarelės studijos (vadovė Saulė Urbanavičiūtė) ugdytinių parodoje 

"Iš/gyvenimai" viešojoje A. Mickevičiaus bibliotekoje pristatė meninius rezultatus bendruomenei. 

Pandemijos laikotarpiu pagausėjo būrelių veiklų atvirose erdvėse, ekskursijų: dailės būrelių 

auklėtiniai lankė sakurų giraitę Neries krantinėje, Tymo turgaus tvenkinius, piešė Senamiesčio gatvėse, 

lankė parodas NDG, MO parodų salėse,  miuziklo edukacinės išvykos po Vilniaus miestą ,,Muzikinis 

Vilnius“. Būrelių vadovai eksponavo ugdytinių dailės parodas klubo Facebook svetainėje: 

"Atsisveikinimas su žiema", „Pagauk pavasarį“,  „Skraidantis kilimas su Velykiniais simboliais“, 

personalinę parodą Alijos Slaminskaitės „Pavasario ritmai“, „Žydintis medis“ "Žiemojantys 

paukštukai" bei kitos; buvo įkeliami video klipai su muzikinėmis ugdytinių atliekamomis 

kompozicijomis. 

AJE „Sambūris“ (jaunimo darbuotojas Rolandas Kostiukas) ir dainavimo studijos, piešimo ir 

stalo žaidimų būrelio ugdytiniai dalyvavo projekte „Susitikimai su Čiurlioniu“. 

AJE „Sambūris“, dailės būreliai 2021-11-21/25 dalyvavo Europos atliekų mažinimo savaitės 

renginių programoje: pravesta  interaktyvi nuotolinė AJE „Sambūris“ viktorina apie gamtos saugojimą 

ir atliekų rūšiavimą “Švari gamta” buvo pateikta klubo internetinėje svetainėje, talpinti dailės projektai 

"Atgiję daiktai" (L.Zdanavičienė), “Paukščio namas“(A.Makarevičius), perdirbtų žaislų kūrimas        
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(M.Vėbraitė).     

Kalėdiniu laikotarpiu skatinant atjautą, gerumą, pagarbą žmogui, dailės pradmenų būrelio 

ugdytiniai dalyvavo „Kalėdinis atvirukas senjorams“ projekte. Fortepijono būrelio ugdytiniai (vadovė 

Silvijana Vaškevičienė) stebėjo nuotolinį kalėdinį koncertą "Spragtukas". Kalėdinius žaisliukus 

skiautine technika kūrė dizaino  ir siuvimo būrelio ugdytinės su vadove Rasa Valentiniene. 2021-12-

15  Šventinis bendruomenės nuotolinis renginys telkė ir vienijo švietimo bendruomenę, sukūrė 

Kalėdinę nuotaiką bei prisidėjo prie vaikų ir jaunimo klubo bendruomenės Kalėdinių renginių 

programos.  Jaunimo erdvės darbuotojas Rolandas Kostiukas pasidalijo AJE „Sambūris“ skaidrėmis, 

mokytojos Loreta Zdanavičienė ir Gražina Genė pasidalijo gerąja patirtimi, Tatjanos Kostiukienės 

vokalo studijos „Smile“ ugdytinės atliko šventinę programą švietimo bendruomenei. Klubo ugdytiniai 

buvo apdovanoti Kalėdų senelio dovanomis. 

1.2. Projektų vadovas Rolandas Kostiukas su ugdytiniais savalaikiai pateikė klubo naujienas ir 

įvykius, renginių aprašymus, nuotraukas, video medžiagą klubo Facebook paskyroje 

https://www.facebook.com/vjklubas/. 

1.3. Komplektuojant būrelius,  klubas informavo  apie būrelių veiklą lankstinukuose, kurie 

pasiekė kiekvieną Vilniaus mokyklą.  

2.  uždavinys - optimizuoti klubo vidines ir išorines erdves. 

2.1. Buvo įkurta VJK „Kregždutė AJE „Sambūris“ 2021m. birželio 1d. Vilniaus miesto 

administracijos Jaunimo skyriaus vedėjos įsakymu Nr. A15-1066/21 (2.1.4E-AD16), 2021m. rugpjūčio 

3 d.  buvo išskirta 0,3 etato jaunimo darbuotojui, iš VJK „Kregždutė“ biudžeto lėšų išskirta 0,2 etato 

jaunimo darbuotojui (vietoj Miuziklo būrelio). Jaunimo darbuotoju paskirtas kompetentingas 

pedagogas, mokytojas metodininkas Rolandas Kostiukas (0,5 etato).  

VJK „Kregždutė“ AJE „Sambūris“, siekdamas gauti finansavimą iš Jaunimo departamento, 

dalyvauja Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų 2022 metų finansavimo konkurse su projektu „ 

Jaunimo lyderystė. Sėkmė ir motyvacija“; ERASMUS+ projekte tema ,,Jaunimo bendradarbiavimo 

galimybės pilietinėje veikloje (1), kultūrinėje veikloje (2), socialinė veikloje (3)". 

2.2. Pritarus klubo tarybai, už 2500 EUR iš papildomų ugdymo lėšų (tėvų įnašų), buvo 

suremontuota klubo fasadas ir dailės ir siuvimo klasių patalpos: archyvo patalpos remontas po 

užpylimo, liustrų ir elektros instaliacijos keitimas dailės, rūbų dizaino ir siuvimo klasėse, rūbinės 

patalpoje, Šiaulių g. 8.  

3. uždavinys -  plėtoti klubo viešuosius ryšius su vietos bendruomene, socialiniais partneriais.   

3.1. Stiprinant ryšius su vietos bendruomene, socialiniais partneriais, bendradarbiauta su S. 

Nėries gimnazija, Antakalnio gimnazija, S. Daukanto progimnazija, Vytės Nemunėlio pradine 

mokykla, A. Mickevičiaus, T. Zano bibliotekomis, neįgaliųjų įstaiga VŠĮ „Mažoji Guboja“. Palaikyti 

ryšiai su Vilniaus senamiesčio seniūnija, su Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centru, Žirmūnų 

vaikų ir jaunimo klubu, Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centru.  

3.2. Vyko bendradarbiavimas su ugdytinių tėvais, vietos bendruomene. Jogos būreliai 

organizavo nuotolinius susitikimus su bendruomenės nariais: "Šeimos sekmadienis", vaikų jogos 

pristatymas "Pasaka" "Erudito" licėjuje, buvo paminėta Mamos diena  ir kt.   

Bendradarbiaujant su Kernavės etnografiniu muziejumi ir Širvintų kultūros centru, 2021-11-

19 Indiškų šokių teatras „Natya Devi“ dalyvavo festivalyje „Darnoje“, apjungusiame senąsias Indijos ir 

Lietuvos kultūras. Kartu  su Azijos menų centru organizavo atvirų užsiėmimų ciklą „Šokio žingsniu 

per Aziją“. Siekiant puoselėti bendruomenės ir ugdytinių bendravimą, dainavimo ir muzikavimo 

studijos ugdytinių pasirodė nuotoliniame koncerte Šnipiškių bendruomenei, dalyvavo Advento giesmių 

koncerte su Lietuvos Muzikos ir Teatro akademijos, Šnipiškiečių bendruomenės meno kolektyvais 

Vilniaus Šv. Rapolo bažnyčioje.  

3.3. Buvo suorganizuota tradicinė meninė dienos stovykla „Kregždutės vasara 2021“ 2021-06-

https://www.facebook.com/vjklubas/
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28/07-07, kurioje aktyviai laiką leido, prasmingai ilsėjosi klubo ugdytiniai.  

4. uždavinys – tobulinti klubo rinkodaros sistemą. 

4.1. Jogos būrelių vadovė Gražina Genė projekte "Vertės kūrimas ir rinkodaros strategija" 

analizavo klubo rinkodaros principų taikymą neformaliojo ugdymo veiklos organizavimo praktikoje, 

buvo pasiūlyti būdai tobulinti rinkodarą.    

4.2. Tobulinant klubo rinkodaros sistemą, siekiant populiarinti klubo meninę veiklą ir pristatyti 

įstaigą visuomenei, klubo indiškų šokių teatro „Natya Devi“ ugdytinės ir vadovė Kristina Dolinina 

2021-03-16 dalyvavo TV 3 laidoje "Galvok", pristatė indiško šokio kompozicijas viešai. Gerinant 

komunikaciją ir pristatant kūrybinę būrelių veiklą viešosiose erdvėse, dailės būrelių (Loreta 

Zdanavičienė, Ričardas Zdanavičius) ir  indiškų šokių teatro vadovai ir ugdytiniai  pasirodė Vilniaus 

miesto festivalyje ,,Kultūros naktis“. Dailės vadovai atrinko geriausius piešinėlius ir eksponavo Užupio 

meno inkubatoriuje. Indiškų šokių ugdytinės sukūrė kompoziciją " Judančios skulptūros". 

4.3. Formuojant  tikslingą visuomenės nuomonę, atskleidžiant aktualias problemas, gerinant 

klubo įvaizdį, klubo darbo grupė sistemingai teikė medžiagą klubo naujai internetinei svetainei 

www.kregždute.lt apie klubo veiklą, pedagogus, ugdytinius, puoselėjamas tradicijas, bendruomenę. 

Internetinė svetainė prisidėjo prie klubo įvaizdžio formavimo, pagerino būrelių komplektavimą, 

viešino įstaigos veiklą.  

4.4. Klube esantys informaciniai švietėjiški stendai atnaujinami 2 kartus per metus, juose 

pateikiama aktuali visuomenei informacija apie klubą, mokinių piešiniai. 

 

 

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. Gerinti klubo 

edukacinę ir kitas 

aplinkas, stiprinti 

IT klube 

įdiegimą.  

 

1. Atnaujinti renginių 

salę, klubo būrelių 

patalpas, išorės įėjimo 

apdailą.  

2. Aprūpinti būrelius 

nauja IT ugdymo 

įranga. Įkurti  

kompiuterines vietas. 

 

1. Atnaujintos 

renginių salė, 

klubo būrelių 

patalpos, išorės 

įėjimo apdaila. 

2. Būreliai 

aprūpinti nauja 

IT ugdymo 

įranga. Įkurtos  

kompiuterines 

vietas. 

1. Atnaujintos renginių salė, klubo 

būrelių patalpos, išorės įėjimo 

apdaila.    

 

 

2. Aprūpinta nauja IT ugdymo 

įranga: 1 spausdintuvas, 5 poros 

ausinių, 10 įrašymo laikmenų. 

Įkurtos 3 mobilios kompiuterinės 

vietos. 

 1.2. 

Bendradarbiaujan

t su klubo 

savivaldos 

institucijomis, 

plėtoti ryšius su 

mokyklomis ir 

1. Kartu su klubo 

savivaldos 

institucijomis, 

bendruomenės 

atstovais 

bendradarbiauti, 

vykdant nuotolinius 

1.  Renginiai 

bendruomenei, 

Vilniaus miesto ir 

klubo šventėse. 

 

 

1.Kartu su klubo savivaldos 

institucijomis, bendruomenės 

atstovais klubas dalyvavo 

projektuose nuotoliniu būdu su  S. 

Nėries, Antakalnio  gimnazijomis, 

Vilniaus paslaugų verslo profesinio 

mokymo centru, VšĮ „Mažoji 



7 

 

bendruomene,  

puoselėjant 

esamas ir kuriant 

naujas tradicijas. 

projektus su  S. Nėries 

ir Antakalnio 

gimnazijomis, Vilniaus 

paslaugų verslo 

profesinio mokymo 

centru, Žirmūnų ir 

„Lakštingalos“ vaikų ir 

jaunimo klubais, VšĮ 

„Mažoji Guboja“, 

užsienio partneriais.  

2.Organizuoti 

renginius 

bendruomenei, 

ugdytinių meno 

kolektyvams dalyvauti 

Vilniaus miesto ir 

klubo šventėse. 

3. Pasirodyti VJK 

„Kregždutės“ meno 

kolektyvams 

respublikiniuose 

tarptautiniuose 

festivaliuose. 

 

 

 

 

4. Organizuoti vasaros 

dienos stovyklą 

„Kregždutės vasara“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Bendradarbiavi-

mo projektai.  

 

 

 

 

3.VJK 

„Kregždutės“ 

meno kolektyvų 

dalyvavimas 

respublikiniuose 

tarptautiniuose 

festivaliuose. 

 

4. Dalyvavimas 

vasaros dienos 

stovykloje 

„Kregždutės 

vasara“ 

Guboja“.  Su S. Nėries gimnazija, 

užsienio partneriais suorganizuota 

tarptautinė Vaikų jogos dienos, 

tarptautinis „Mano Indija“ projektai. 

 

 

 

 

 

 

2.Organizuotos atvirų durų dienos 

klube bendruomenei, ugdytinių meno 

kolektyvai dalyvavo Gatvės muzikos 

dienose, klubo mokslo metų 

užbaigimo šventėje, Kalėdiniame 

renginyje „Linksmos Kalėdos 

Senamiestyje“ (per nuotolį). 

3.Muzikos būreliai dalyvavo 

festivaliuose „Mes – Vilniaus 

vaikai“, „Mes – pasaulis“. “Smile“ 

kolektyvas dalyvavo projektuose: 

,,Žiemos pasaka“ Latvijoje, 

Jūrmaloje, tarptautiniame vaikų ir 

jaunimo talentų festivalyje ,, 

ZlataFest  Golden Talents of the 

World“ bei respublikiniame vaikų ir 

jaunimo muzikos festivalyje ,,Rasos 

lašeliai“. 

4. Organizuota vasaros dienos 

stovykla „Kregždutės vasara“. 

1.3. Kryptingai 

siekti įstaigos 

vadovo ir 

būrelių/studijų 

vadovų kūrybinių 

ir profesinių 

kompetencijų 

tobulinimo. 

1.Klubo įstaigos 

vadovui ir 

būrelių/studijų 

vadovams kelti 

kvalifikaciją, dalyvauti 

mokymuose, 

seminaruose, 

konferencijose, 

kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose. 

1.  Darbuotojai 

kėlė kvalifikaciją. 

 

 

 

 

 

1.Atsižvelgiant į klubo strateginius 

tikslus ir uždavinius, išsikeltus 

prioritetus, 5 pedagogai ir klubo 

vadovas dalyvavo kvalifikacijos 

kėlimo mokymuose, tobulindami 

kūrybines ir profesines 

kompetencijas, inovatyviai jas 

pritaikydami būrelių užsiėmimuose. 

1.4. Įsteigti atvirą 

jaunimo erdvę. 

1. Įsteigti atvirą 

jaunimo erdvę 

patalpose Palangos 

g.1/Pylimo g. 10, 

Vilnius.  

 

2. Organizuoti jaunimo 

veiklą pagal poreikius. 

1. Patalpos 

Palangos g.1 

/Pylimo g. 10, 

Vilnius, paruoštos 

jaunimo veiklai. 

2. Pradėta rinkti 

jaunimo 

komanda. 

1. Įsteigta atvira jaunimo erdvė 

„Sambūris patalpose Palangos 

g.1/Pylimo g. 10, Vilnius.  

 

2. Suburta jaunimo komanda, 

organizuota veikla jaunimui, 

užtikrinant užimtumą senamiesčio 

teritorijoje ir sprendžiant  jaunimui 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  
 

3. 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 

3.1. Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos patvirtintas klubo „Kregždutė“ 

2021-2026 m. strateginis planas. 

            Remiantis nauju klubo „Kregždutė“ 2021-

2026 m. strateginiu planu, efektingai ir tikslingai 

vykdyta klubo veikla, telkta klubo bendruomenė 

sprendžiant aktualiausias klubo problemas, numatyti 

klubo „Kregždutė“ prioritetai ir pokyčiai iki 2026 m.  

3.2. Klube vykdoma Vidaus kontrolės politika             Klubo vidaus kontrolės politika 

reglamentuoja pagrindines nuostatas dėl vidaus 

kontrolės atskiruose klubo vidaus teisės aktuose. 

Detalizuojami aktualūs vidaus kontrolės procesai, 

kompetencijos, atsakingi asmenys, vidaus kontrolės 

procedūros.  
 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

4.1.     

 

 

 


