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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

 

              Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Šatrija“ 2020-2021 mokslo metų veiklos planas parengtas 

atsižvelgiant į klubo strateginiame plane keliamus tikslus ir uždavinius bei priemones, numatytas šiems 

tikslams pasiekti.  

            Įgyvendinant strateginio plano pirmąjį tikslą – ugdymo kokybės užtikrinimas ir neformaliojo 

ugdymo paslaugų prieinamumo plėtra  2020-2021 mokslo metų veiklos plane buvo numatyta sukurti 

efektyvias ugdymo programas, užtikrinančias ugdymo(si) kokybę ir atitiktį neformaliojo vaikų švietimo 

programoms keliamiems reikalavimams. 2021 metais klubas akreditavo 29 NVŠ programas, kuriose  

atsižvelgiant dalyvių amžių ir jų poreikius, parinkti ugdymo(si) metodai ir priemonės, numatyti aiškūs 

tikslai ir konkretūs uždaviniai bei metodai, numatantys neformalių ugdymo principų taikymą ir 

orientuoti į asmeninių, edukacinių ir socialinių kompetencijų ugdymą. Įgyvendintos 24  vaikams ir 

jaunimui skirtos įvairių krypčių NVŠ programos: dailės (dailės technologijų, akademinio piešimo, 

keramikos, menų laboratorijos), šokio (šiuolaikinių, gatvės šokių, capoeiros, breiko, baleto, lindyhopo, 

judesio laboratorijos), muzikinio ugdymo (gitaros, ukulėlės, vokalo), sporto (gimnastikos, vaikų jogos, 

dziudo, karate, šachmatų), kalbinio ugdymo (anglų, lietuvių kalbos), teatro ir fotografijos programos.  

Įgyvendinant šias programas pagal ugdymo planą sukomplektuotos 64 ugdytinių grupės ir pogrupiai.  

2020-2021 metais sudarytos 693 neformaliojo ugdymo sutartys. Ugdytinių amžius: 133 ikmokyklinio 

amžiaus, 311 pradinukai, 11-13 metų amžiaus  - 170 ugdytiniai, 14-29 metų amžiaus – 79 ugdytiniai.  

50 ugdytinių buvo sudarytos galimybės pasinaudoti NVŠ krepšelio lėšomis. Šia galimybe pasinaudojo 

34 ugdytiniai.  

Siekiant veiklos plėtros ir jos įvairovės parengta ir sėkmingai įgyvendinta suaugusiųjų sveikatingumo 

programa. Šią programą lankė 23 dalyviai. 

            2021 m. parengta vaikų vasaros poilsio programa „PagAuk Vasarą“ pateikta Vaikų vasaros 

poilsio organizavimo konkursui gavo finansavimą – 3000 Eur ir buvo sėkmingai įgyvendinta. Dviejų 

šios stovyklos pamainų metu buvo užimta 90 vaikų iš Vilniaus miesto įvairių ugdymo įstaigų. 2021 

metais projektui „Jaunos dienos pilnos galimybių“, kuris buvo teiktas  Jaunimo reikalų departamentui 

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos buvo gautas finansavimas – 8405 Eur.  Šios lėšos skirtos 

Atviros jaunimo erdvės „Laisvas plotas“ veiklai. Gautos lėšos 2021 metais buvo įsisavintos  bei  

parengtas tęstinis projektas „Dar daugiau jaunų dienų pilnų galimybių“ pateiktas JRD finansavimui 

gauti.  

             2021 metais klube dirbo 28 pedagogai, 2 jaunimo (po 0,5 etato), 2 tarptautiniai ir 6 vietiniai 

savanoriai,  praktiką klube atliko 2 Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto 

studentai. Klubo darbuotojai kėlė kvalifikaciją kvalifikacijos kėlimo kursuose bei seminaruose, kuriuose 

pedagogai turėjo galimybę dalintis gerąja patirtimi ir bendradarbiauti. Kadangi didžioji ugdymo proceso 

dalis buvo vykdoma nuotoliniu būdu, siekiant ugdymo proceso kokybės užtikrinimo buvo nuolat 

bendraujama su pedagogais individualiai, aptariami ugdymo metu iškylantys iššūkiai, ieškoma 

sprendimų dėl nuotolinių užsiėmimų organizavimo.  

             Kitos 2020-2021 mokslo metų neformaliojo ugdymo veiklos. Nemaža dalis veiklų dėl 

pandemijos vyko virtualiai. Paminėtinos klubo įgyvendintos veiklos: virtualus kūrybinių darbų 
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konkursas „Kiekvienoj kišenėj pavasarių šimtas“, Kalėdinis gatvės šokių konkursas, virtualūs kalėdiniai 

kameriniai renginiai, dvejos virtualios gimnastikos varžybos, keramikos ir dailės parodos, virtuali Kovo 

11-osios akcija ir akcija „Geltonoji banga“ klubo bendruomenei, kiti klubo būrelių ir klubo AJE 

renginiai. Dalį mokslo metų veiklos plane numatytų renginių pavyko įgyvendinti gyvai. Vyko 4 

pažintinės edukacinės ekskursijos, 2 pramoginės išvykos, 1 dailės pleneras. Klubo ugdytiniai dalyvavo 

5 muzikiniuose festivaliuose, 4 Vilniaus miesto sporto varžybose (dziudo ir karate), Vilniaus miesto 

vaikų teatro festivalyje „Pasakorius“, tarptautiniame vaikų ir jaunimo meninės kūrybos darbų  konkurse 

„Kalėdinis atvirukas“. Deja, dėl pandemijos neįvyko tradiciniai metų vidurio ir metų baigiamieji 

ataskaitiniai renginiai klubo bendruomenei ir jau tradiciniu tapęs kūrybinių darbų konkursas „Kodėl aš 

myliu Vilnių“, apjungiantis didelę dalį Vilniaus miesto ugdymo įstaigų.  

                  2021 metais  siekiant pagerinti klubo edukacines ir darbo aplinkas padidintas ugdymui skirtas 

patalpų plotas – vietoje 15,90 kv. m. administracinėms reikmėms naudojamo kabineto įrengtas kabinetas 

klubo veikloms vykdyti. Iš NVŠ krepšelio lėšų suremontuota mažoji užsiėmimų salė (perdažytos sienos 

ir sutvarkytos lubos), atliktas sienų, lubų ir spintų remontas kalbų kabinete, stacionariai sumontuota 

apšvietimo ir garso aparatūra renginiams didžiojoje salėje. Tam panaudota 3032 Eur. Taip pat 

suremontuota ir atnaujinta nuotekų vamzdyno dalis rūbinėse ir koridoriuje. Nuolat prižiūrimos ir 

tvarkomos lauko erdvės; gėlynai, lauko gėlinės, mažoji lauko biblioteka. Iš lėšų už papildomą ugdymą 

būrelių veiklai įsigyta priemonių ir medžiagų, muzikos instrumentų, sportinio inventoriaus už 20225,18 

Eur; IT priežiūrai skirta 4391,98 Eur (Microsoft 365 (debesys) kompiuterių, biuro įrangos priežiūrai ir 

kt.), Ūkio reikmėms panaudota 3851,05 Eur (ūkinės ir dezinfekcinės priemonės, darbuotojų sveikatos 

profilaktiniai patikrinimai, telefono, interneto paslaugos ir kt.). 

                 Įgyvendinant antrąjį strateginį tikslą - Vidinių ir išorinių ryšių plėtojimas ir patrauklaus klubo 

įvaizdžio kūrimas buvo parengtas ir įgyvendintas 2021 metų komunikacijos planas, numatantis klubo 

išorinės ir vidinės komunikacijos priemones. Klubo veikla tradiciškai 2021 m. rugsėjo 3-5 dienomis buvo 

viešinama Vilniaus miesto sporto festivalyje, 2021 rugpjūčio 17-31 dienomis klube vyko atvirų durų 

dienos. Klubo veikla buvo viešinama Šnipiškių mikrorajono ugdymo įstaigose per el. dienynus, per klubo 

socialinių tinklų paskyras, klubo internetinėje svetainėje www.satrijosklubas.lt ir vidiniais įstaigos 

komunikacijos kanalais: naujienlaiškiais, informaciniuose stenduose, klubo TV, informacinėmis 

žinutėmis klubo ugdytinių tėvams. 2021 metais daugiau negu pusmetį teko dirbti karantino sąlygomis, 

todėl ypač pasijuto klubo skaitmeninės komunikacijos spragos kuriant ir viešinant turinį, nes neturėjome 

komunikacijos specialisto etato ir šį darbą jaunimo darbuotoja. Siekdami pagerinti komunikaciją metų 

pabaigoje,  suderinus su Savivaldybe, turimas 0,25  mokytojo padėjėjo etatas buvo pervardintas į 

komunikacijos specialisto 0,25 etato dalį. Klubo viešinimui, reklaminės atributikos įsigijimui, plakatams, 

skrajutėms, AJE reklaminei atributikai iš lėšų už papildomą ugdymą 2021 metais panaudota 2871,34 Eur. 

                 Siekiant viešinti klubo veiklą bei kurti patrauklų jo įvaizdį 2021 metais veiklos plane buvo 

numatytas glaudus bendradarbiavimas su miesto ugdymo įstaigomis, Šnipiškių seniūnija ir klubo 

bendruomene. Klubas sėkmingai tęsė bendradarbiavimą su Vilniaus Šv. Kristoforo progimnazija, kurioje 

įgyvendinamos dvi NVŠ programos, bendradarbiaujama įgyvendinant progimnazijos vasaros poilsio 

programą. Bendradarbiaujant su LVJC klubas kaip partneris dalyvavo sveikatingumo projekto „Sveikas 

kaip ridikas“ renginio įgyvendinime – „Didysis mažųjų sporto festivalis“ ir virtualiame LVJC renginyje 

„Kalėdos namuose“. Kurdami patrauklų klubo įvaizdį 2021 siekėme aktyvaus bendradarbiavimo su 

vietos bendruomenėmis ir Šnipiškių seniūnija. Klubas žmogiškaisiais resursais prisidėjo prie Šnipiškių 

bendruomenės centro projekto „Kartu mes stiprūs“ parengimo,  kuris gavo finansavimą.  Šio projekto 

rėmuose klubas kaip projekto partneris organizavo renginį vietos bendruomenei „Mūsų Šnipiškės“, kuris 

vyko erdvėje priešais klubą. Klubas laimėjo konkursą Šnipiškių kalėdinei eglei įžiebti ir organizavo šį 

Kalėdinį renginį vietos bendruomenei. Šiai šventei organizuoti Vilniaus miesto savivaldybė skyrė 2980 

Eurų. Įgyvendindamas šį renginį klubas bendradarbiavo su Šv. Rapolo bažnyčia, Vilniaus licėjumi, 

Sirokomlės ir Senvagės gimnazijomis ir Santaros progimnazija. 

 

 
 

 

http://www.satrijosklubas.lt/
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II SKYRIUS 

2021 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 Parengti vaikų 

ir jaunimo klubo 

„Šatrija“ 

strateginį planą 

2022 - 2025 

metams.   

 

Kartu su klubo 

komanda 

įsivertinti klubo 

veiklą 2016-2021 

m., numatyti 

prioritetines 

kryptis 2022 – 

2025 metams, 

išsikelti tikslus ir 

uždavinius bei 

numatyti 

priemones jiems 

pasiekti 

 

 

Parengtas vaikų ir 

jaunimo klubo „Šatrija“ 

strateginis planas 2022 

- 2025 metams; 

pristatytas Klubo 

tarybai, Pedagogų 

tarybai, klubo 

bendruomenei ir  

Vilniaus miesto 

savivaldybės 

administracijai 

 

Direktoriaus 2021-08-27 d. 

direktoriaus įsakymu V-78 

suburta darbo grupė parengė 

klubo strateginį veiklos planą 

2022-2024 metams. Planas 

pristatytas klubo bendruomenei 

klubo internetinėje svetainėje 

www.satrijosklubas.lt;  

Klubo strateginiam planui 

pritarta Klubo tarybos 2021-09-

10 posėdyje (protokolas Nr.1). 

 

1.2. Aktyvinti 

klubo atviros 

jaunimo erdvės 

„Laisvas plotas“ 

veiklą. 

 

Didinti klubo AJE 

„Laisvas plotas“ 

žinomumą. 

Per unikalias 

veiklas ir 

programas į AJE  

pritraukti daugiau 

14-29 metų 

amžiaus lankytojų 

bei savanorių 

 

Parengtas klubo AJE 

komunikacijos planas ir 

įgyvendintos jame 

numatytos priemonės. 

Klubo AJE kas savaitę/ 

kas dvi savaites vyksta 

1-3 nuolatinės veiklos. 

EJE vyksta 1-2 

unikalios veiklos per 

mėnesį.  

 

Kas mėnesį buvo aptariamas ir 

rengiamas AJE komunikacijos 

planas; Informacija apie AJE 

buvo viešinama svetainėje 

www.neformalusugdymas.lt; 

siunčiama gimnazijoms ir 

bibliotekoms;  sukurtos AJE 

facebook ir Instagram paskyros. 

Kiekvieną mėnesį kartą per 

savaitę vyko 1-2 nuolatinės 

veiklos: perkusijos užsiėmimai, 

vokiečių ir ispanų kalbų 

užsiėmimai, ugnies šou 

užsiėmimai, gitaros užsiėmimai, 

filmų vakarai-aptarimai, kuriuos 

vedė tarptautiniai ir vietiniai 

savanoriai bei jaunimo 

darbuotojai. 

 Įgyvendinta 1 jaunimo 

iniciatyva - parengta ir pristatyta 

fotografijos paroda „Bendratis“. 

1-2 kartus per mėnesį vyko 

unikalios veiklos: piešimo ant 

marškinėlių dirbtuvės jaunimui, 

http://www.satrijosklubas.lt/
http://www.neformalusugdymas.lt/
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Keliaujanti vasaros stovykla 

jaunimui,  5 žygiai po Vilniaus 

apylinkes, charizmos ir viešojo 

kalbėjimo mokymai jaunimui, 

kūrybinės dirbtuvės jaunimui 

„19-20 amžiaus dailininkų 

kūrinių replikos kūrimas“, 

verslumo ir komandinio darbo 

įgūdžių lavinimo mokymai 

jaunimui, 2 susitikimai su 

žinomais visuomenės žmonėmis, 

2 muzikos vakarai.  

 

1.3. Plėsti ir 

stiprinti 

bendradarbiavimo 

tinklą su jaunimu 

dirbančiomis 

organizacijomis 

 

Išplėsti ir 

sustiprinti 

bendradarbiavimo 

tinklą su AJC, 

AJE, jaunimo/su 

jaunimu 

dirbančiomis 

organizacijomis. 

 

Aptartos 

bendradarbiavimo 

gairės ir galimybės bei 

pasirašytos 1-2 

bendradarbiavimo 

sutartys. 

 

 

2021-02-23 pasirašyta 

bendradarbiavimo sutartis su 

M.Riomerio universiteto 

Žmogaus ir visuomenės studijų 

fakultetu dėl projekto 

„Mokymasis bendradarbiaujant 

tyrimų weekend‘uose“ veiklų 

vykdymo. 

2021-07-05 pasirašyta 

bendradarbiavimo sutartis su 

Vilniaus pedagogine 

psichologine tarnyba, kuri 

numato bendradarbiavimą, 

siekiant stiprinti jaunimo 

psichikos sveikatą, rūpinantis 

psichologinės ir emocinės 

pagalbos teikimu bei kurti 

saugesnę aplinką vaikams ir 

paaugliams. 

2021-11-03 pasirašyta 

bendradarbiavimo sutartis su 

Vilniaus Naujamiesčio mokykla 

dėl NVŠ programų bei kitokio 

pobūdžio bendros veiklos  

įgyvendinimo.  

2021-12-02 pasirašyta 

bendradarbiavimo ir partnerystės 

sutartis su Vilniaus vaikų ir 

jaunimo klubu „Verdenė“ dėl 

bendradarbiavimo įgyvendinant 

ugdomąsias,  sveikatingumo ir 

kitas bendras veiklas. 

2021-11-25 pasirašyta 

bendradarbiavimo sutartis su 

Vilniaus P. Vileišio 

progimnazija dėl klubo ir AJE 

veiklų viešinimo bei 

bendradarbiavimo projektinėje 

veikloje 
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2021-12-22 pasirašyta 

bendradarbiavimo sutartis su 

Vilniaus V. Sirokomlės 

gimnazija dėl bendradarbiavimo, 

organizuojant vaikų ir jaunimo 

užimtumą. 

 

1.4. Kryptingai 

kelti klubo 

darbuotojų 

kvalifikaciją 

Klubo darbuotojai 

dalyvauja 

mokymuose, 

prisidedančiuose 

prie įstaigos 

veiklos kokybės 

tobulinimo. 

2021 m. ne mažiau kaip 

30% klubo darbuotojų 

bus siunčiami į 

kvalifikacijos kėlimo 

kursus/ mokymus. 

Atsižvelgiant į įstaigos 

poreikius klubo 

darbuotojams 

organizuosime 1-2 

mokymus.  

 

2021 m. 20 klubo darbuotojų  

arba 63,2 % kėlė kvalifikaciją 

įvairiuose mokymuose, kursuose 

seminaruose: 

Nuotoliniai mokymai „CPO LT 

elektroninio katalogo plėtra“ 

(2021 sausio 21-22 dienomis), 

nuotolinis seminaras 

„Bendruomenės telkimas 

nuotoliniu būdu: misija 

įmanoma“ (2021-02-15), 

Nuotolinė kvalifikacijos 

programa „Dvidešimt įdėjų 2021 

metų muzikiniam ugdymui 

(2021 vasario 12-26 dienomis); 

Nuotolinis seminaras „Kaip kurti 

komandą ir pastebėti kiekvieną 

vaiką“ (2021gegužės 18,20 d.); 

Nuotolinis seminaras „Kaip 

tinkamai reaguoti į vaikų 

emocijas ir elgesį“ (2021 

gegužės 21,27 d.); Nuotoliniai 

praktiniai mokymai „Mokinių 

ruošimo viešam pasirodymui 

psichologiniai aspektai (2021-

05-12); Nuotoliniai mokymai 

„Skaitmeninė galia 2“ 

(2021rugsėjo 13,15 d.); 

Kvalifikacijos tobulinimo 

seminaras „Ryga Grand Fide 

Trainers“ (2021 spalio 29-31 

d.d.); Nuotolinis seminaras 

„Mokytojo vaidmuo užtikrinant 

neformaliojo vaikų švietimo 

kokybę“ (2021-11-18); Virtuali 

konferencija „Šiuolaikinio 

neformaliojo vaikų švietimo 

link: kokybė, inovacijos, 

nuotolinis ugdymas“ (2021-12-

14).  

2021-12-07 d. klube organizuoti 

kvalifikacijos tobulinimo 

mokymai klubo AJE jaunimo 

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

 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.   

2.2.  
 

 

 

 

3. 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. 2021-07-20 pakartotinai identifikuota AJE  

„Laisvas plotas“ 

 

Klube Savivaldybės jaunimo reikalų 

koordinatorius, Jaunimo skyriaus vedėjas 

pakartotinai identifikavo AJE, tuo 

patvirtindamas, kad klubo AJE atitinka Atvirų 

jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių 

identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros 

tvarkos aprašo reikalavimus ir kad klube 

sudarytos atvirojo darbo su jaunimu sąlygos ir 

galimybės. 

 

3.2. Parengta paraiška klubo atviros jaunimo 

erdvės „Laisvas plotas“ finansavimui gauti 

2022 metams (pateikta  Jaunimo reikalų 

departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos  Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos 

projektų finansavimo konkursui)  

 

Projektas „Dar daugiau jaunų dienų pilnų 

galimybių“ surinko 70 vertinimo balų, 

nefinansuotas, bet įtrauktas į esant galimybei 

finansuojamų rezervinių projektų ir organizacijų 

sąrašą    

3.3. Parengta ir direktoriaus 2021-08-16 d 

įsakymu Nr. V-70 patvirtinta Psichologinio 

smurto darbo aplinkoje prevencijos ir 

psichosocialinių sąlygų gerinimo tvarka 

Tvarka reglamentuoja darbuotojų tarpusavio 

santykių bei darbo sąlygų gerinimo tvarką, 

vertinant darbo aplinkos psichosocialinių rizikos 

veiksnių atžvilgiu. Klubo darbuotojai su tvarka 

supažindinti pasirašytinai. Klubo direktoriaus 

įsakymu sudaryta komisija pranešimams apie 

darbe patiriamą psichologinį smurtą nagrinėti. 

3.4. 2021-1025 atliktas psichosocialinių 

veiksnių klube tyrimas ir vertinimas 

Atlikta visų klubo darbuotojų anoniminė  

apklausa, įvairiais aspektais atlikta 

psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo 

suvestinė, vertinimas ir suformuluotos išvados 

3.5. Klubo direktoriaus vizito į Prancūziją 2021 

spalio 11-15 dienomis metu užmegzti ryšiai su 

Richemonto institutu (Prancūzija).  

Sutarta dėl  šio instituto studentų trijų savaičių 

praktikos atlikimo vaikų ir jaunimo klube 

„Šatrija“ pagal Erasmus+mobilumo programą 

2022 m. vasario - kovo mėnesiais.  

3.6. 2021-07-01 pasirašyta jungtinės veiklos 

(partnerystės) sutartis dėl projekto „Kartu mes 

stiprūs“ veiklos įgyvendinimo 

Šio projekto rėmuose klubas turėjo galimybę 

viešinti įstaigos veiklą vietos bendruomenei 

viešame renginyje. 
 

 


