
 

 

JONIŠKIO ALGIMANTO RAUDONIKIO MENO MOKYKLOS 

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 
 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

       (Švietimo įstaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir svariausi 

rezultatai bei rodikliai) 

 

 Mokyklos 2021 m. veikla grindžiama patvirtintu Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos 

2020–2022 metų strateginiu planu, metinės veiklos programoje numatytais tikslais ir uždaviniais. 

Vadovo veiklos pagrindinis tikslas – efektyviai planuoti ir organizuoti darbus bei užtikrinti kokybės 

įsivertinimo procesus.  

Pagal skirtingas programas mokykloje mokosi 385 mokiniai. Atsižvelgiant į bendruomenės 

poreikius buvo didinama meninio ugdymo programų pasiūla suaugusiems ir vaikams. 

2021 metais parengtos 5 ugdymo programos: smuiko ankstyvojo ugdymo programa,  fortepijono   

ankstyvojo ugdymo programa, muzikinio rašto ir kultūros pažinimo / solfedžio ugdymo programa, 

muzikos istorijos ugdymo programa, klasikinio, lietuvių liaudies, šiuolaikinio šokių ankstyvojo 

ugdymo programa. Pagal mėgėjų muzikos ir dailės ugdymo programas mokėsi 19 suaugusiųjų. 

Mokykloje dirbo 30 pedagoginių darbuotojų: 1 mokytojas ekspertas, 9 mokytojai metodininkai, 11 

vyresniųjų mokytojų, 3 mokytojai, 4 koncertmeisteriai, 1 socialinis pedagogas. 

Buvo vykdoma ugdomojo proceso kontrolė, parengti, pakoreguoti ir patvirtinti įstaigos ugdomąją 

veiklą reglamentuojantys dokumentai, užtikrinta ugdymo programų įvairovė. 

Parengtos individualios, grupinės, meninių kolektyvų mokymo programos, metodinių būrelių 

veiklos planai ir ataskaitos. Planingai vyko mokinių kompetencijų ir įgūdžių patikrinimas 

(peržiūros, egzaminai, anketinės apklausos). Parengtas mokyklos „Ugdymosi praradimų 

kompensavimo planas 2021–2022 m.“.  

2021 metais didelis dėmesys buvo skiriamas mokinių meninių gebėjimų ir vertybinių nuostatų 

ugdymui. Mokyklos ugdytiniai sėkmingai dalyvavo respublikiniuose, tarptautiniuose ir 

pasauliniuose konkursuose-festivaliuose. 2021 metais kvalifikaciją kėlė visi mokytojai, dalyvauta 

50 seminarų. Vienas mokytojas apsigynė mokytojo metodininko kvalifikaciją. Organizuotos 

metodinės dienos rajono dailės ir muzikos mokytojams. Mokytojai dalyvavo  mokyklos vadovo ar 

steigėjo teisės aktais patvirtintose darbo grupėse, mokyklos ir mokytojų tarybos posėdžiuose. 

Stiprinant mokyklos vaidmenį bendruomenėje, įvairiuose informaciniuose šaltiniuose buvo 

pristatomi mokyklos pasiekimai bei veikla. Veikia sukurtas mokyklos tinklalapis, Facebook 

paskyra, Veritus elektroninis dienynas. 

Mokykla kiekvienais metais dalyvauja miesto dienos šventėje bei įvairiuose rajono renginiuose. 

Puoselėjant mokyklos kultūrą ir tradicijas buvo suorganizuoti tradiciniai renginiai „Mokytojo 

dienos minėjimas-koncertas“, „Kalėdiniai koncertai“.  

 Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka mokiniams, baigusiems pagrindinio muzikavimo, 

pagrindinio dailės ir pagrindinio choreografijos ugdymo kurso programas, išduodamas 

neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas. Pažymėjime nurodoma mokymosi trukmė, programos 

pavadinimas, apimtis ir įvertinimas.  

 

 

 

Strateginiame plane yra numatyti  šie veiklos tikslai, uždaviniai, laukiami rezultatai:  

 



Tikslas:  proceso kokybės tobulinimas. 

Uždavinys 

1.Siekti lankstaus ir tikslingo įvairių gabumų mokinių individualaus ugdymo. 

Pasiekti rezultatai:  

Pritaikytos individualizuotos mokinių programos, kurios atitinka mokinių poreikius ir jų 

gebėjimus, tenkina jų lūkesčius: smuiko ankstyvojo ugdymo programa, fortepijono ankstyvojo 

ugdymo programa, muzikinio rašto ir kultūros pažinimo / solfedžio ugdymo programa, muzikos 

istorijos ugdymo programa, klasikinio, lietuvių liaudies, šiuolaikinio šokių ankstyvojo ugdymo 

programa. Atsižvelgiant į mokinių mokymosi poreikius ir stilius solfedžio ir individualiose 

pamokose parenkami tinkami ir nauji  metodai. Karantino metu mokiniai aktyviai nuotoliniu būdu 

dalyvavo konkursuose, festivaliuose. Pagerėjo mokinių mokymosi rezultatai, išaugo festivalių, 

konkursų dalyvių skaičius.  

 

Uždavinys: 

2.Užtikrinti individualią kiekvieno mokinio pasiekimo pažangą. 

Pasiekti rezultatai: 

Mokytojai taikė inovatyvius ugdymo metodus, kurių dėka pamokos tapo patrauklesnės ir 

įdomesnės, atsispindėjo mokinių kūrybiniai gebėjimai, saviraiška. Mokytojai dalyvavo metodinėse 

dienose ir seminaruose. Karantino metu mokiniai daugiau mokėsi savarankiškai, pasitikėdami savo 

jėgomis, įsivertindami savo pasiekimus ir keldami asmeninius tikslus. Visi mokytojai susitarė ir 

ėmė diegti savivaldaus  mokymosi elementus: mokiniai mokėsi išsikelti ilgalaikius mokymosi 

tikslus, buvo sudaromos sąlygos pasirinkti atsiskaitymo laiką, formas, planuojant ugdymo turinį 

buvo atsižvelgiama į individualius ugdytinių poreikius. Dailės peržiūrų metu mokiniai pristatė ir 

aptarė savo darbus. Pusmečio pabaigoje mokinių pažanga apibendrinta individualiuose 

pokalbiuose ir klasės susirinkimuose su mokiniais ir jų tėveliais. 

  

Uždavinys: 

3.Plėtoti mokytojų kompetencijas. 

Pasiekti rezultatai: 

2021 metais mokyklos pedagogai dalyvavo 50 kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Mokykloje 

planingai vyksta mokytojų metodinė veikla, kurią organizuoja metodiniai būreliai. Tęsiantis 

pandemijai ir karantinui, virtualūs pedagogų tarybos susirinkimai vyko periodiškai.  

Buvo suorganizuotos 6 atviros pamokos, metodinės dienos, 6 mokytojai skaitė metodinius 

pranešimus, kuriuose pasidalijo gerąją patirtimi. 1 mokytoja įgijo mokytojo metodininko 

kvalifikaciją. 4 mokytojos dalyvavo Joniškio rajono LL3 projekte „Bendradarbiavimą skatinantys 

metodai pamokoje“. 

 Mokytojai dalyvavo  mokyklos vadovo patvirtintose šiose darbo grupėse: 

„Dėl darbo grupės sudarymo Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos veiklos tobulinimo 

veiksmų planui 2021–2022 m. parengti“; 

„Dėl darbo grupės sudarymo Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos padėkos renginio 

„Geriausi iš geriausių“ nuostatų projektui parengti“; 

„Dėl darbo grupės sudarymo Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos 2021 m. metinio  

veiklos plano papildymui projekto parengimui“; 

„Dėl darbo grupės sudarymo Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos vidaus kontrolės 

politikai parengti“. 

  

Uždavinys: 

4. Naudoti įvairių edukacinių ir virtualių aplinkų teikiamas galimybes ugdymo procese. 

 

 



Pasiekti rezultatai: 

Įrengta išmanioji klasė muzikos teorijos kabinete, nupirktos planšetės ir ekranas, kurie pritaikyti 

hibridiniam mokymui. Veikia elektroninis dienynas Veritus. 

 

Tikslas: meninės švietėjiškos veiklos plėtojimas. 

Uždavinys:  

1.Aktyvinti meninę-koncertinę veiklą. 

Pasiekti rezultatai: 

Buvo surengta 50 koncertų, 30 parodų gyvai bei virtualioje erdvėje.  Mokyklos liaudiškos muzikos 

kapela dalyvavo 9 festivaliuose ir koncertuose (Joniškio miesto dienos šventėje, kalėdiniame 

prekymetyje Raudonojoje sinagogoje, joniškiečių dienose Rygoje, kituose Lietuvos  miestuose).  

Uždavinys: 

2.Rengti bendrus projektus, akcijas, renginius su kitomis švietimo ir kultūros institucijomis. 

Pasiekti rezultatai: 

Mokykla palaiko glaudžius ryšius su rajono bendrojo ugdymo mokyklomis ir 

ikimokyklinėmis įstaigomis. Mokyklos pedagogai aktyviai bendradarbiavo su kitų rajonų 

mokytojais: Kuršėnų, Naujosios Akmenės, Šiaulių, Pakruojo, Kelmės, Radviliškio, Telšių meno 

bei muzikos mokyklomis, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija, taip pat su Joniškio kultūros 

centru, J. Avyžiaus biblioteka, Joniškio verslo ir turizmo centru, Joniškio istorijos ir kultūros 

muziejumi, Žagarės kultūros centru. 2021 m. pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Rygos 

Lietuvių gimnazija ir Šiaulių 1 muzikos mokykla. 

 

Koncertinė, parodinė veikla 2021 m.    \ 

 

2021-02-16 – Nuotolinis koncertas Vasario 16-osios proga. 

2021-12-16 – Virtuali Algimanto Raudonikio meno mokyklos dailės skyriaus pradinio ugdymo 

moksleivių kūrybos darbų paroda ,, Mylim Lietuvą“ skirta Vasario 16-ai. 

2021-03-03 –  Virtuali respublikinė konferencija, koncertas „Mano sėkmės istorija“. 

2021-04-08 – Koncertas „Diena su ritmu“. 

      2021-03-10 – Virtuali dailės skyriaus moksleivių  kūrybos darbų paroda  „Aš Tavo laisvė“. 

      2021-03-11 – Virtuali Algimanto Raudonikio meno mokyklos dailės skyriaus pradinio ugdymo 

moksleivių kūrybos darbų paroda ,,Lietuvos laisvė moksleivių akimis skirta Kovo 11-ąjai. 

2021-04-26 – Virtualus respublikinis teatralizuotas koncertas-festivalis ,,ZooMuzika”.  

2021-05-01– Virtualus koncertas mamos dienos proga. 

      2021-04-8 – Virtuali Algimanto Raudonikio meno mokyklos dailės skyriaus mėgėjų grupės 

kūrybos darbų paroda. 

       2021-04-01 – Algimanto Raudonikio meno mokyklos dailės skyriaus lankytojos Petronėlės 

Leknickienės  tapybos darbų paroda. 

2021-05-06 – Virtualus koncertas pasaulinei akordeono dienai pažymėti. 

2021-05 – Virtuali respublikinė plakato konkurso „Medžiai - žemės plaučiai“paroda. 

2021-06-04 – Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimų įteikimo šventė koncertas. 

2021-06-04/06-06 –Tėvo dienai skirtas video koncertas. 

2021-06-14/15 – Mokslo metų užbaigimo video koncertas. 

2021-06-14 – Gedulo ir vilties dienos paminėjimo koncertas Skaistgiryje. 

Miesto parkas.2021-06-23 – Kapelos koncertas Joninių proga.  

2021-06-14 – Virtualus koncertas -atsiskaitymas fortepijono sk.  

2021-06-15 –  Virtualus koncertas  - atsiskaitymas mokyklos vokalistai. 

2021-06-17 – virtualus koncertas -atsiskaitymas tautinių instrumentų. 

2021- 06-18 –  virtualus koncertas  -atsiskaitymas pučiamųjų ir mušamųjų instr. 



2021-06-26 – Tirkšliai  - Kapelos koncertas.   

2021-06 – Algimanto Raudonikio meno mokyklos dailės skyriaus  kompozicijų Joninių tema 

„Paparčio žiedo beieškant“ darbų paroda Joniškio kultūros centre. 

2021-07-03 – Kapelos koncertas Joniškio miesto dienos proga “Atmintis mus įkvepia“.  

Norgėlai.2021-08-15 – Kapelų festivalis „Dainuokim aukštaičiai ,dainuokim žemaičiai“.  

Ryga 2021-08-15 –  Joniškiečių dienos Rygoje. Kapelos koncertas. 

2021-09-02 – Mokslo metų atidarymo šventė meno mokykloje. 

2021-09-02 – Koncertas Dailininkės Ritos Almanis parodos pristatymui Žagarės istorijos ir 

kultūros muziejuje. 

2021-09-10 – Miesto aikštė- Koncertas ,,Ne tik linijinių šokių gatvė” 

2021-09-29 – Koncertas skirtas Dailės skyriaus mokinių apdovanojimams, Algimanto 

Raudonikio meno mokykloje. 

     2021-09-22 –  Saulės mūšio pergalės dienos minėjimas, paroda. 

      2021-10-01 – Pasaulinės muzikos dienos minėjimui skirtas video koncertas. 

      2021-10-02 – Koncertas pagyvenusių žmonių diena raudonojoje sinagogoje. 

2021-10-03 – Koncertas skirtas pagyvenusių žmonių dienai Gataučiuose. 

2021-10-03 – Pasvalio raj. Mikoliškis  – Liaudiškos muzikos kapelų šventė “Apynėls mažs ale 

labe gražs“.  

2021-10 – Virtuali  laureatų darbų  paroda skirta Saulės mūšiui įamžinti. Bendras projektas su 

Rygos lietuvių mokykla. 

2021-10-04 – Koncertas  „Tarptautinei mokytojų dienai".  Joniškio istorijos ir kultūros 

muziejaus filiale Žagarėje. 

2021-10-05 – Mokytojų dienos uždaras koncertas Algimanto Raudonikio meno mokykloje. 

2021-10-05 – Koncertas Mokytojų kūrybos darbų parodos atidarymui Žagarės istorijos ir 

kultūros muziejuje. 

2021-10-28 – Fortepijoninės muzikos koncertas “Rudens mozaika”. 

2021-10-28 – Fortepijoninės muzikos koncertas „Rudens mozaika“. 

2021-11-23 – Pianisto Roko Zubovo koncertas Algimanto Raudonikio meno mokykloje. 

2021-10 – Algimanto Raudonikio meno mokyklos dailės skyriaus pradinio ugdymo 

moksleivių kūrybos darbų paroda skirta Lietuvai pagražinti draugijos  100-čiui paminėti. 

2021-11-03 – Koncertas skirtas neįgaliųjų dienai. 

2021-11 –  Plenero - konkurso laureatų darbų paroda, skirta “Saulės mūšiui paminėti Joniškio 

Algimanto Raudonikio meno mokykloje. 

2021-12-03 – Eglutės įžiebimo šventė prie Joniškio KC 

2021-12-10 – Eglutės įžiebimo šventė Gataučiuose. 

2021-12-10 – Koncertinė programa Skaistgirio miestelio eglutės įžiebimo šventėje. 

2021-12-16 –  Kalėdinis mokinių koncertas.  

      2021-12-18 - Kalėdinio prekymečio kapelos koncertas. Raudonoji sinagoga 

2021-12-18 – Kalėdinis koncertas Joniškio ŽŪM 

2021-12-14 – Kalėdinis koncertas Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykloje.   

2021-12-15 - Kalėdinis koncertas Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykloje.   

2021-12-16 –  Kalėdinis koncertas Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykloje. 

2021-12-17 – Kalėdinis koncertas Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykloje. 

2021-12-19 – Algimanto Raudonikio meno mokyklos dailės skyriaus pradinio ugdymo 

moksleivių kūrybos darbų „Baltas sapnas“. 

2021-12-20 –  Kalėdinis koncertas Žagarės filiale “Ant mėnulio ragelio”. 

      2021-12 –  Koncertas Joniškio bažnyčioje.     

     

 



  Dalyvauta  festivaliuose,  tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose konkursuose 2021 

m. 

 

 2021-10-28 – “Miklieji piršteliai” – I vieta  Austėja Bubelytė, II  - Lukas Petrušaitis, Emilijus  

M.Valančius, III  - Edvinas Petkus. 

2021-02-01 - „Naujieji atradimai“ – I vieta - Monika Sabuckytė, II vieta  - Austėja Blinovaitė, III 

vieta Rokas Šeržentas, Ijona Petrauskaitė, Neda Stasiulytė, Emilis Petrauskas, Martyna Ripskytė, 

Monika Sabuckytė, Diplomantė Greta Ramanauskaitė.   

2021-02 – X Lietuvos jaunųjų atlikėjų konkursas "Linksmoji polkutė 2021" – II vieta Elzė 

Skirmantaitė. 

2021-02-15 – I virtualus respublikinis instrum. muzikos konkursas’’Garsų sūkury’’ – I vieta Rokas 

Šeržentas, Martyna Ripskytė, Monika Sabuckytė,  II vieta - Vilius Vitkauskas, Benas Bilkštis, 

Gytis Adomaitis, Vilius Adomaitis. 

    2021-03-24 – Latvija, Daugpilis. Organizatoriai – kultūros įstaiga ,,Benefiss”. Tarptautinis 

konkursas ,,Talentai be sienų”/ ,,Talant Bez Robežam” – Grand Prix Monika Sabuckytė, I vieta 

Austėja Blinovaitė, II vieta Ijona Petrauskaitė, Neda Stasiulytė, Gabrielė Bertašiūtė, III vieta Emilis 

Petrauskas. 

2021-03-27 – Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos org. Liaudies dainos konkursas ,,Vai žydėk, 

žydėk”, II vieta – Gabrielė Šiurnaitė, III vieta Rugilė Samaitytė. 

2021-04 – V nuotolinis kompanijos Artivities projektas. Tarptautinis daugiažanris MEGA 

konkursas - festivalis "The world of Art – I vieta Elzė Skirmantaitė, Elinga Norkutė, Smiltė 

Rapečkaitė. 

2021-04-01 – Virtuali Petronėlės Leknickienės, Gražinos Surgautienės, Sonatos Vasiliauskienės, 

Vendrės Vaičiulevičienės – tapybos darbų  paroda. 

2021-04-15 – Kauno Sakralinės muzikos mokyklos org. Giesmių konkursas ,,Laudate pueri” – III 

vieta Austėja Blinovaitė. 

2021- 04 -13 – Lietuvos jaunųjų pianistų konkursas “Čiurlionio jūra” – III vieta Greta 

Ramanauskaitė. 

2021-04-28 - Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos org. Vokalistų konkursas ,,Tau, 

mama” – II vieta Neda Stasiulytė, III vieta Gabrielė Bertašiūtė, Austėja Blinovaitė. 

2021- 04- 30 – III Tarptautinis Dainiaus Trinkūno pianistų konkursas – laureatė Austėja 

Blinovaitė. 

2021-04-30 – Virtualus XII – asis Respublikinis vaikų ir mokinių dainavimo konkursas ,,Vyturiai 

ir Vyturėliai”, org. Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykla – Laureato diplomas Monika 

Sabuckytė, I vieta Neda Stasiulytė,   II vieta - Ijona Petrauskaitė , Emilis Petrauskas, Austėja 

Blinovaitė, III vieta Gabrielė Bertašiūtė. 

2021-05- 01 – Trečiasis Lietuvos jaunųjų dainininkų konkursas ,,Cantabile”, org. Muzikos 

mokykla ,,Ugnelė”, Vilnius. – III vieta Monika Sabuckytė. 

2021-05-06 – III Tarptautinis A. Ločerio akordeonistų konkursas  -  II vieta  -Vilius Vitkauskas, 

Mindaugas Taunys, III  - Benas Bilkštis. 

2021-05-17 - Tarptautinis konkursas „Uly dala“ –  I vieta Rokas Šeržentas . 

2021-05-20 – I – asis Respublikinis berniukų dainavimo konkursas ,,Daina šeimai” – III vieta 

Emilis Petrauskas. 

2021-06 – IV tarptautinis jaunųjų atlikėjų konkursas "Tris zvaigznes" – III vieta Elinga Norkutė, 

Smiltė Rapečkaitė, Justinas Muižys. 

II respublikinis jaunųjų muzikantų konkursas Muzika@ -  II vieta - Benas Bilkštis, Julius Vaineikis. 

  Respublikinis  virtualus jaunųjų atlikėjų konkursas”In Corpore” – I vieta  - Vilius Vitkauskas, II  

- Mindaugas Taunys. 

2021-11-27 – IV Nacionalinis Petro Vyšniausko saksofonininkų konkursas – festivalis - Rokas 

Šeržentas padėka. 



2021-12-10/17 - Tarptautinis festivalis – konkursas ,,Skriski, giesmele”  -  II vieta Austėja 

Blinovaitė, III vieta Neda Stasiulytė. 

III respublikinis Šakių miesto pianistų konkursas – III vieta Jokūbas Butė. 

 Jaunųjų pianistų konkursas “Skambantys peizažai“ – I vieta Jokūbas Butė, II vieta Kamilė 

Kanovaitė. 

28-asis pasaulinis vaikų piešinių konkursas Japonija – bronzos medalis Gabija Gaidjurgytė. 

 Respublikinis, virtualus, meno mokyklų mokinių piešinių paroda-konkursas “Bundanti gamta” 

Kupiškis 2021m. – laureato diplomas Ligita Golubovaitė. 

Respublikinis virtualus moksleivių kūrybos konkursas ,,Rudens koliažas“ Garliava, Kauno raj. 

2021 m. – laureato diplomas Teofilis Prielaidas. 

Respublikinis virtualus moksleivių kūrybos konkursas ,,Rudens koliažas“ Garliava, Kauno raj. 

2021 m. – nominacijos, diplomai Darija Puodžiūnaitė, Karolina Povilaitytė. 

Respublikinis  moksleivių piešinių konkursas ,,Ženklas Marijai“ skirtas Marijos Gimbutienės 100-

osioms metinėms paminėti. Šakių meno mokykla – II vieta Danielė Nainytė,  III vieta Beata 

Baltaitė, Darija Puodžiūnaitė. 

   Projektas, pleneras- konkursas ,,Saulės mūšiui paminėti’’ Jauniūnai, Ryga – I vieta Gabija 

Griciūtė, Ditė Butkutė, Jogailė Jakobsevičiūtė, III vieta Kamilė Andrašiūnaitė,  

Projektas, pleneras- konkursas ,,Saulės mūšiui paminėti’’ Joniškis, Ryga – II vieta Joris Kubulkis. 

Tarptautinė virtuali  mokinių kūrybinių darbų paroda -  konkursas „Miško dvasia. Medžiai“ – 

nominacija, diplomas Agota Jonaitytė, Jokūbas Mikalajūnas. 

50-asis pasaulinis vaikų piešinių konkursas Taivane –  Aukso medalis Vėjūnė Šlevaitė ,  Kamilė 

Piščiuginaitė,  specialus sertifikatas Danielė Nainytė,  Justas Remeika. 

Tarptautinis moksleivių kūrybos darbų konkursas „Miestas ir aš“  Alytus 2021 m. – II vieta Joris 

Kubulkis. 

Tarptautinis piešinių ir tautodailės dirbinių konkursas ,,Laisvės ženklai aplink mus“ Kaunas – II 

vieta Raminta Šniukaitė. 

Tarptautinis piešinių ir tautodailės dirbinių konkursas ,,Laisvės ženklai aplink mus“  Kaunas – 

specialus prizas  Justas Remeika. 

14-asis respublikinis mokinių kūrybinių darbų konkursas ,,Pravėriau vario vartelius“    Salantų 

meno mokykla – I vieta Elzė Skirmantaitė . 

Respublikinis  moksleivių piešinių konkursas ,,Ženklas Marijai’’ skirtas Marijos Gimbutienės 

100-osioms metinėms paminėti. Šakių meno mokykla –  II vieta Dovydas Motuzas. 

Nacionalinis kūrybinių darbų konkursas ,, Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ – I vieta 

Matas Degimas , Žydra Malūkaitė , Simona Šimaitytė,  II vieta Jonas Savickis, Neda 

Vasiliauskaitė, III vieta Milda Jonaitytė, Viltė Neila Pliopaitė. 

Septintasis tarptautinis mokinių piešinių ir plastikos darbų konkursas ,,WAVE ON WAVE‘‘ 

skirtas archeologės, antropologės, archemitologijos pradininkės Marijos Gimbutienės 100-osioms 

gimimo metinėms paminėti. Klaipėdos Adomo Brako – I vieta Ditė Butkutė, Radvilė Vičaitė , 

laureato diplomas Marta Aleknavičiūtė, Danielė Nainytė, Darija Puodžiūnaitė. 

Eksibrisų konkursas ,,Matui Slančiauskui – 170“ – laureato diplomas Matas Degimas. 

Respublikinis dailės konkursas „Greta realybės-fantazijų pasaulis“ – laureato diplomas Ugnė 

Girdžiūnaitė.  

Respublikinis mokinių 8-12 klasių kūrybinių darbų konkursas „Mažulė“ – grupės „Antikvariniai 

Kašpirovskio dantys“ dainos „Mažulė“ iliustravimas Šv. Valentino dienos simboliais – II vieta 

Viltė Valančiūtė. 

Respublikinis virtualus moksleivių kūrybos konkursas ,,Rudens koliažas“ – laureatė Neda 

Vasiliauskaitė, Kamėja Vaitkutė. 

 

 

 



 

ATVIRO JAUNIMO CENTRO VEIKLA 2021 m. 
 

Uždaviniai Veiksmai, priemonės 
Įvykdymo 

terminai 

Atsakingi 

asmenys 
Pasiekti rezultatai 

Vasarą 

organizuojamos 

stovyklos, mugės, 

sąskrydžiai, žygiai. 

Ieškoti lėšų 

renginiams. 
Kasmet 

 

 

 

 

 

Visi AJC 

darbuotojai 

Suorganizuota ir 

įgyvendinta vasaros 

stovykla „101 

akimirka“ 

Dalyvauta 

tradiciniame Kalėdų 

„Saldaturgyje“, kur 

buvo suorganizuota 

arbatinė;  

Suorganizuoti 

orientaciniai 

žaidimai: 

„Uždarykime vasarą 

drauge“, 

"Orientacinės 

kitaip''; 

Interaktyvus 

žaidimas "Pagauk 

kampą"; 

Prisijungta prie 

akcijos "Aš PATS 

atsakingas už savo 

aplinką, planetą 

Žemę"; 

 

Jaunimo poreikių 

tyrimas ir įvairių, 

jiems aktualių 

užsiėmimų pasiūla. 

Sukurti jaunimo 

apklausą ir 

apibendrinti jos 

rezultatus. Svarbu 

žinoti kokių 

užsiėmimų jaunimas 

nori ir tai jiems 

siūlyti. 

Kasmet 
Visi AJC 

darbuotojai 

Sistemingai vykdomi 

individualūs 

pokalbiai jaunimo 

poreikiams 

išsiaiškinti. 

2022 m. planuojama 

sukurti internetinę 

anketą ir atlikti 

didesnės apimties 

jaunimo apklausą. 

NEET 

(Nemotyvuoto, 

niekur nedirbančio, 

nesimokančio) ir 

motyvuoto 

jaunimo, įvairių 

jaunimo grupių 

integracija į centro 

veiklas. 

 

 

 

 

 

1. Įtraukti į veiklas 

kuo daugiau įvairesnio 

jaunimo. 

2. ESFA projekto 

„JUDAM“ vykdymas. 

1. Kasmet 

2. Iki 2022 

m. 

1. Visi AJC 

darbuotojai. 

2. JGI 

koordinatorės 

1. AJC nuolatos 

renkasi NEET 

jaunimas, taip pat 

vyksta LMS atstovų 

susitikimai (pagal jų 

veiklos planą), 

užmegzti ir 

palaikomi ryšiai su 

Skautų, Šaulių 

atstovais.  



3. Pameistrystė ir 

savanorystė. 

Nuolatos 

organizuojami sporto 

turnyrai, filmų 

vakarai (pagal 

jaunimo 

pasirinkimus), su 

jaunimu vyksta 

individualūs ir 

grupiniai pokalbiai, 

centro jaunimas 

padeda 

Mainų, tarptautinių 

ir kitų projektų 

rengimas. 

Rengti naujus 

projektus, ieškoti 

rėmėjų. Tęsti 

„Europos solidarumo 

korpuso“ projekto 

veiklas. 

Erasmus + projekto 

„Vilkų vaikai“ 

vykdymas. 

Kasmet 
Visi AJC 

darbuotojai 

Projekto 

„Infoclusteris“ 

įgyvendinimas, 

projektas bus baigtas 

įgyvendinti 2022 m.  

Jaunimo iniciatyvų 

projekto „Ką 

jaunimas gali?“ 

įgyvendinimas. 

Priimti savanoriai iš 

Gruzijos ir Turkijos.  

Erasmus + projekto 

„Vilkų vaikai“ 

vykdymas buvo 

nukeltas į 2022 

metus dėl COVID-

19 pandemijos.  

 

Spręsti žmonių su 

negalia, vaikų, 

jaunimo ir vyresnio 

amžiaus žmonių, 

kuriems gresia 

socialinė atskirtis 

integraciją ir gerinti 

socialinių paslaugų 

kokybę. 

Įgyvendinti projektą -

08.1.1-CPVA-V-427 

Institucinės globos 

pertvarka: investicijos 

į infrastruktūrą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 

Direktorius, visi 

AJC darbuotojai 

Projektas atitinka 

Joniškio rajono 

savivaldybės 2014–

2020 metų 

strateginio plėtros 

plano I prioriteto 

“Išsilavinusi, sveika 

ir pilietiška 

bendruomenė“ 1.3. 

tikslo „Mažinti 

socialinę atskirtį“ 

1.3.1 uždavinį 

„Teikti kokybiškas ir 

visiems prieinamas 

socialines paslaugas“ 

1.3.1.4. priemonę 



„Socialinės globos 

paslaugų, vaikams, 

netekusiems tėvų 

globos, plėtra“. 

Įgyvendinant 

projektą buvo 

praplėstas vaikų 

dienos centrų tinklas 

ir sutvarkytos 

Joniškio ir Kriukų 

dienos centrų 

patalpos. 

Bendradarbiavimas 

su miesto ir rajono 

ugdymo įstaigomis, 

kitomis su jaunimu 

dirbančiomis 

organizacijomis. 

Reguliariai bendrauti 

su švietimo įstaigomis 

bei kitomis su 

jaunimu dirbančiomis 

organizacijomis 

Rengti informacinius 

renginius. 

Kasmet 
Jaunimo 

darbuotojai 

Sistemingai 

bendradarbiaujama 

su švietimo 

įstaigomis ir kitomis 

rajono įstaigomis 

dalyvaujant ir 

organizuojant 

renginiuose: 

Valstybinių ir 

Kalendorinių 

švenčių minėjimai;  

Tarptautinės jaunimo 

dienos renginys; 

Konkursas 

„Žingsniuok su 

JAJC“;Protmūšiai: 

„AIDS: geriau 

žinoti“; 

Projektas „Pikselinis 

Joniškis“ 

(bendradarbiaujant 

su J.Avyžiaus 

biblioteka); 

Respublikinė 

konferencija 

„Patyčių kalba“ 

(bendradarbiaujant 

su Joniškio ŠC). 



Savanoriškos 

veiklos 

organizavimas 

Dalyvauti Jaunimo 

savanoriškos tarnybos 

veikloje, nuolat tęsti 

įstaigos akreditaciją. 

Kasmet 
Direktorius, 

AJC darbuotojai 

Per 2021 metus AJC 

savanorystės veiklas 

išbandė  savanoriai. 

AJC plėtra 

Prie Atviro jaunimo 

centro įsteigtų vaikų 

dienos centrų, 

„Žadintuvas“ ir 

„Erdvė“ 

infrastruktūros 

gerinimas, inovatyvių 

priemonių diegimas, 

finansų paieška. 

Kasmet 
Direktorius, 

AJC darbuotojai 

5 dienas per savaitę 

veikia vaikų dienos 

centrai Joniškyje ir 

Kriukuose.  

Joniškio vaikų 

dienos centre 

kasdien lankosi po 

15-20 vaikų. 

Joniškio VDC 

sąrašuose iš viso yra 

42 vaikai, iš jų 11 

priklauso socialiai 

jautrioms šeimoms.  

Kriukų dienos centre 

kasdien lankosi 10 – 

13 vaikų. Kriukų 

VDC sąrašuose iš 

viso yra 16 vaikų.  

Dienos centruose 

vaikai gauna 

nemokamą 

maitinimą, jiems 

sudaromos sąlygos 

atlikti namų darbus, 

užsiimti turininga, jų 

poreikius 

atitinkančia veikla. 

Centruose lankosi ir 

su vaikais bendrauja 

savanoriai iš kitų 

institucijų. 

 

 

 

 

Direktorius                                                                                                               Vitolis Žukas  


