
VšĮ Plungės atviras jaunimo centras

Įmonės kodas: 302589073, adresas: A. Vaišvilos g. 32, Plungė,
tel.: +370 630 94433, el. paštas: jaunimas@plunge.lt

2021 METŲ IV KETVIRČIO VšĮ PLUNGĖS ATVIRO JAUNIMO CENTRO VADOVO
VEIKLOS ATASKAITA

Plungės atviras jaunimo centras (toliau PAJC) - Plungės rajono savivaldybės įsteigtas pelno 
nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – jauniems 
žmonėms (14-29 metų) mažiau galimybių turintiems arba nepriklausomai nuo jų socialinės padėties
teikti socialines, saugaus užimtumo bei jauno žmogaus poreikius atitinkančias paslaugas. 
Pagrindinė veiklos rūšis – atviras darbas su jaunimu.

Pagrindinė centro misija įgalinti 14-29 metų jaunimą, suteikiant saugią erdvę, draugišką ir 
palaikančią bendruomenę bei sąlygas save įgalinti per kūrybines veiklas, savanorystę ir kitas 
neformalaus ugdymo veiklas. Jauni žmonės saugioje ir atviroje PAJC aplinkoje išmėginę veiklas, 
išsiugdę įgūdžius, juos pritaiko už centro ribų. Jaunimas pripažįsta, kad lankymasis centre, 
dalyvavimas veiklose ir bendravimas bei konsultavimasis su Atviro jaunimo centro darbuotojais, 
skatina reikšmingus teigiamus pokyčius jų gyvenime: įgyja žinių ir suvokimo apie savo asmenines 
savybes ir įgūdžius; jaunuoliai įgyją daugiau drąsos ir pasitikėjimo kalbėtis apie: įvairias savo 
asmenines problemas, žalingus įpročius, neigiamus radikalius veiksmu, visuomenei nepriimtiną 
elgesį ir gyvenimo būdą. Jaunuoliai kartu su darbuotojų palydėjimu ir pagalba, priima sprendimus 
kurie padėtu spręsti jų problemas. Jaunuoliai keičia savo žalingus įpročius, visuomenei nepriimtiną 
elgesį, juos keisdami į teigiamus naujus pomėgius, veiklas ar įpročius; įgyją daugiau pasitikėjimo 
bendruomene, valstybinėmis įstaigomis, susiranda naujų draugų. Jaunuoliai turi sąlygas ir 
įgyvendina savo asmenines teigiamas ambicijas ir iniciatyvas.

Centras atstatinėjo senus ir ieško naujų bendradarbio santykiu su įvairiomis institucijomis ir 
nevyriausybinėmis organizacijomis, kurie padėtu ir padeda pasiekti geresnius centro darbo 
rezultatus, padidintu jaunimo poreikius atitinkančias veiklas, paslaugas bei būtu suteikiamos visos 
sąlygos, gauti jaunimui reikiamos informacijos. PAJC nuolatos ieško kaip pagerinti jaunimo 
poreikius atitinkančius socialines, psichologines paslaugas ir veiklas Plungės mieste ir rajone.

2021 metų nuo spalio pradžioje pradėjus dirbti PAJC direktoriaus pareigose, teko iššūkis  
suformuoti naują jaunimo darbuotojų komanda. Pavyko IV ketvirtyje įdarbint 2 jaunimo 
darbuotojus ( 1 etato ir 0,5 etato darbuotojai). Buvo stengiamasi kuo skubiau atgaivinti PAJC veiklą
ir pradėti dirbti atvirą darbą su jaunimu. Aiškinomės ir apžvelgėme PAJC veiklos, finansavimo, 
inventoriaus ir patalpų, Plungės jaunimo PAJC lankytojų santykį, veiksnumą ir ryšį su centru, 
vidaus tvarkos, bendradarbiavimo santykių padėti ir būklę. Buvo palaikomas pastovus bendravimas 
ir bendradarbiavimas su Plungės jaunimo reikalų koordinatore. Vyko susitikimai su Plungės rajono 
savivaldybės administraciją, kurių metu buvo diskutuojama apie centro veiklos ateities viziją, 
socialiai pažeidžiamų bei mažiau galimybių turinčių Plungės jaunimo poreikius ir jų realizavimą 
centre, taip pat buvo iškelta centro patalpų problematika. Mezgami esami arba galimai būsimi 
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bendradarbiavimo santykiai su įstaigomis ir organizacijomis: Telšių atviras jaunimo centras, 
Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras, Plungės Mykolo Oginskio meno mokykla, Plungės 
rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Plungės sporto ir rekreacijos centras, Plungės 
rajono policijos bendruomenės pareigūnai, Plungės jaunimo darbo centras, Plungės rajono 
savivaldybės viešoji biblioteka, Plungės rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba, 
Nevyriausybinė visuomeninė organizacija "Krantas", Jaunimo organizacija Plungės skautai ir kitais 
fiziniais asmenimis - kurie savanorišku pagrindu konsultuoja įvairiais klausimais (Psichologinės 
atvejų analizės/konsultacijos, teisiniai klausimai ir pan.) bei prisideda prie veiklų įgyvendinimo. 
Buvo iškeltas poreikis inicijuoti ir 2022 metais įvykdyti tarp institucinio bendradarbiavimo 
konferenciją, kuri padėtu sustiprinti ir sukurti naujus bendradarbiavimo ryšius bei santykius.

Buvo atlikta pirminė - vidinė analizė, neoficiali apklausa (pokalbis) dėl veiklų trūkumo atviro 
jaunimo centre. Atlikta lankytojų statistika. Pagal gautus duomenis išsiaiškinta, kad apie 81 proc. 
PAJC dalyvių sudaro vyriškos lyties atstovai, o tik beveik 19 proc. sudaro moteriškos lyties 
lankytojai. Atlikus paviršutinį vertinimą, buvo suformuota išvada, kad galimai trūksta veiklų, kurios
būtu labiau orientuotos, patrauklesnės ir pagal poreikį aktualesnės moteriškos lyties atstovėms. 
Buvo priimtas sprendimas 2022 metams organizuoti kokybiškesnių ir įvairesnių kūrybinių bei 
asmenybės tobulino veiklų ( muzikavimas, dainavimas, meninės išraiškos, individualios bei 
grupinės konsultacijos asmenybės formavimo temomis, konsultacijos su įvairiais specialistais). Taip
pat išryškėjo, kad tokį rodiklį galėjo įtakoti galimai netinkama PAJC patalpų lokacijos pastate 
problema. Patalpos įsikūrusios ketvirtame aukšte, kas natūraliai sukelia netik merginom, bet 
apskritai, naujų lankytojų prieinamumo/atvirumo „barjierą“ kuris sukelia sąlygą neapsilankyti 
centre. Pastato pirmame aukšte prie pagrindinio įėjimo, kuris leidžia patekti į PAJC patalpas, yra 
įrengtos sporto patalpos, persirengimo kambariai į kuriuos per bendrą laiptinę migruoja sportininkai
– įvairaus amžiaus, ypač vėlesniu laiku renkasi vyresnio amžiaus sportininkai, kurie natūraliai 
sukuria, nesaugumo jausmą moteriškos lyties lankytojoms. Taip pat yra prastas, netinkamas 
laiptinės apšvietimas - dažniausiai ketvirtas aukštas būna tamsiu paros metu tamsus, nes šviesos 
jungikliai yra pirmame aukšte ir juos kontroliuoti yra „sudėtinga“. Norint atlikti kokybiškesnes 
kūrybines bei asmenybės tobulinimo veiklas esamose patalpose, nėra užtektinai atskirų kambarių, 
kuriose būtu galima atskirti kūrybinių, sporto ir individualių konsultacinių ( ypatingai joms reikia 
atskiros patalpos, kuriose būtu geresnė garso izoliacija, dėl jaunuolių jautrių temų ir 
konfidencialumo. Dabartinės atskirtos patalpos praktiškai, visiškai nesulaiko garso ir sudėtinga su 
jaunuoliais turėti tokio pobūdžio individualias konsultacijos, kurios atviro darbo lauke yra 
pagrindinis metodinis įrankis padedantis jaunuoliams spręsti įvairias savo asmenines problemas, 
keisti žalingus įpročius, neigiamus radikalius veiksmus, visuomenei nepriimtiną elgesį ir gyvenimo 
būdą.) veiklų. Kad sukurti saugesnę PAJC patalpose aplinkos atmosferą moteriškos lyties 
lankytojoms, reikia atskiros patalpos sportinei/momentinio sporto veiklai, ( ši veikla daugumai 
vyriškos lyties PAJC lankytojams yra reikalinga, ji atliepe jų poreikį, tai padeda susikaupusę 
momentinę ar pertekline emociją (pykti, agresija ar kokia kitą neigiamą emociją) tam, kad 
jaunuoliai galėtu „išlieti“, „išsiventiliuoti“ bei kontroliuoti emocijas. Dėl šių visų kilusių išvadų, 
buvo inicijuota diskusija dėl naujų patalpų.

Pradėta akreditacija tarptautinio savanorio savanorystei Plungės atvirame jaunimo centre. 
Planuojama per 2022 metus vieno tarptautinio savanorio savanorystė centre. 2021 metais Per 
jaunimo užimtumo tarnyba PAJC pradėjo savanoriauti viena savanorė ( savanoriauja iki šiol).

Per 2021 metų IV ketvirtį PAJC jaunimo darbuotojai ir vadovas dalyvavo mažiausiai 5 įvairiose 
mokymuose, 3 "atvejų analizė" su kitais jaunimo darbuotojais Lietuvoje, 2 Jaunimo reikalų 
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotose tinklo suvažiavimuose, 
kurių dėka darbuotojai gilino savo žinias ir, tai padėjo kelti jų kompetencijas, kurios reikalingos 
dirbant atviro darbo lauke



Plungės atvirame jaunimo centras, prieš man pradedant eiti direktoriaus pareigas, centras kurį laiką 
nedirbo, dėl to buvo sutaupyta lėšų. Atsižvelgiant ir atsiliepiant į jaunuolių poreikius, buvo įsigyta 
naujos kūrybinės (muzikinių instrumentų ir įrangos), sporto (stalo teniso, biliardo reikmenų, 
skersinis), video žaidimų (Play Station 4  žaidimai) ir kasdieninės laisvalaikio praleidimo įrangos 
bei priemonių (stalo žaidimai, futbolo.tinklinio, krepšinio kamuoliai). Įsigyta naujos biuro įrangos: 
2 nauji kompiuteriai ir ir programiniai priedai ( 1 kompiuteris skirtas įsigytai buhalterinei programai
palaikyti ir dirbti), dokumentų smulkintuvas, mobilus telefonas.

Per 2021 metų IV ketvirtį Plungės jaunimo centre, buvo įvykdyta 20 veiklų, Šiose veiklose 
dalyvavo 128 dalyviai. Per šį laikotarpį centre apsilankė 457 jaunuoliai – 94 merginos ir 363 
vaikinai; unikalių jaunuolių 14 – 1 mergina ir 13 vaikinų; individualių lankytojų 46 – 27 merginos 
ir 19 vaikinų.

Išsikelti 2021 metu IV ketvirčio uždaviniai pilnai įvykdyti.



VšĮ Plungės atviras jaunimo centras

Įmonės kodas: 302589073, adresas: A. Vaišvilos g. 32, Plungė,
tel.: +370 630 94433, el. paštas: jaunimas@plunge.lt

2021 METŲ (IV KETVIRČIO) VšĮ PLUNGĖS ATVIRO JAUNIMO CENTRO VADOVO
VEIKLOS ATASKAITA

Plungės atviras jaunimo centras (toliau PAJC) - Plungės rajono savivaldybės įsteigtas pelno
nesiekiantis  ribotos  civilinės  atsakomybės  viešasis  juridinis  asmuo,  kurio  tikslas  –  jauniems
žmonėms (14-29 metų) mažiau galimybių turintiems arba nepriklausomai nuo jų socialinės padėties
teikti  socialines,  saugaus  užimtumo  bei  jauno  žmogaus  poreikius  atitinkančias  paslaugas.
Pagrindinė veiklos rūšis – atviras darbas su jaunimu.
Plungės Atviro jaunimo centre visos veiklos yra orientuotos ir vykdamos atsižvelgiant jaunimo 
keliamus poreikius ir PAJC galimybes.

Lentelė Nr. 3

Eil. Nr. Renginio pavadinimas Data - mėnuo
SAUSIS

1. Filmų peržiūra Sausis
2. Maisto gaminimas Sausis
3. Pool8  turnyras Sausis
4. Laisvės gynėjų diena Sausis
5.  MOBILE LEGENDS turnyras Sausis
6. Sportinių kelnių diena Sausis
7. Tarptautinė edukacijos diena Sausis
8. Diskusija: Karjeros ir profesijos pasirinkimas Sausis
9. Tarptautinė komplimentų diena Sausis
10. Diskusija: Kas yra agronomija? Sausis
11. Susitikimas su Plungės policijos atstovais Sausis
12. Kūrybinės dirbtuvės Sausis

VASARIS
13. Plungės atviro jaunimo centro 11 – tasis  gimtadienis Vasaris
14. Maisto gaminimas Vasaris



15. Vakaronė su DJ Vasaris
16. Valentino dienos vakarėlis Vasaris
17. Valstybės atkūrimo diena Vasaris
18. Stalo teniso turnyras Vasaris
19. Žalingų įpročių prevencinės paskaitos - užsiėmimai Vasaris
20. Kūrybinės dirbtuvės Vasaris

KOVAS
21. Užgavėnės Kovas
22. Tarpinstitucinė bendradarbiavimo konferencija Kovas
23. Maisto gaminimas – vaflių diena Kovas
24. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena Kovas
25. Pasaulinė vandens diena, diskusija apie vandens naudingumą Kovas
26. Filmų vakaras Kovas
27. Gerasis darbelis Kovas
28. Karjeros galimybės Kovas
29. Turnyras Kovas
30. Kūrybinės dirbtuvės Kovas

BALANDIS
31. Maisto gaminimas Balandis
32. Kultūros diena – kūrybinės dirbtuvės Balandis
33. Žalingų įpročių prevencinės paskaitos - užsiėmimai Balandis
34. Turnyras (pagal jaunimo poreikius) Balandis
35. Šokių diena Balandis
36. Konkursas tarptautei gimtosios kalbos dienai paminėti Balandis
37. Šv. Velykos Balandis
38. Karjeros galimybės Balandis
39. Gerasis darbelis Balandis
40. Diena su augintiniu Balandis

GEGUŽIS
41. Muziejų diena – žygis į Plungės Žemaičių dailės muziejų Gegužis
42. Žygis su dviračiais Gegužis
43. Skautų pirmoji košė (Žlibinuose) Gegužis
44. Maisto gaminimas: Mėsainiai (pasaulinė mėsainių diena) Gegužis
45. Turnyras (pagal jaunimo poreikius) Gegužis
46. Karjeros galimybės Gegužis
47. Gerasis darbelis Gegužis
48. Diena su augintiniu Gegužis



49. Kūrybinės dirbtuvės Gegužis
BIRŽELIS

50. Kūrybinės dirbtuvės Birželis
51. Maisto gaminimas Birželis
52. Turnyras (pagal jaunimo poreikius) Birželis
53. Žvejybos varžybos Birželis
54. Pasaulinė dviračių dienai - žygis Birželis
55. Meninio  grafitis  konkursas Birželis
56. Gerasis darbelis Birželis
57. Diena su augintiniu Birželis

LIEPA
58. Maisto gaminimas Liepa
59. Žygis/kelionė Liepa
60. Turnyras (pagal jaunimo poreikius) Liepa
61. Stovykla Liepa
62. Lietuvos Karaliaus Mindaugo Karūnavimo ir Tautiškos giesmės diena Liepa
63. Gerasis darbelis Liepa
64. Diena su augintiniu Liepa
65. Kūrybinės dirbtuvės Liepa

RUGPJŪTIS
66. Tarptautinė jaunimo diena Rugpjūtis
67. Maisto gaminimas Rugpjūtis
68. Turnyras (pagal jaunimo poreikius) Rugpjūtis
69. Žalingų įpročių prevencinės paskaitos - užsiėmimai Rugpjūtis
70. Gerasis darbelis Rugpjūtis
71. Diena su augintiniu Rugpjūtis
72. Kūrybinės dirbtuvės Rugpjūtis

RUGSĖJIS
73. Grožio diena Rugsėjis
74. Maisto gaminimas Rugsėjis
75. Turnyras (pagal jaunimo poreikius) Rugsėjis
76. Žalingų įpročių prevencinės paskaitos - užsiėmimai Rugsėjis
77. Diena su augintiniu Rugsėjis
78. Gerasis darbelis Rugsėjis
79. Kūrybinės dirbtuvės Rugsėjis

SPALIS
80. Maisto gaminimas Spalis



81. Turnyras (pagal jaunimo poreikius) Spalis
82. Diena su augintiniu Spalis
83. Žalingų įpročių prevencinės paskaitos - užsiėmimai Spalis
84. Kūrybinės dirbtuvės Spalis
85. Gerasis darbelis Spalis

LAPKRITIS
86. Pyragų diena (maisto gaminimas) Lapkritis
87. Gerasis darbelis Lapkritis
88. Žalingų įpročių prevencinės paskaitos - užsiėmimai Lapkritis
89. Diena su augintiniu Lapkritis
90. Filmų vakaras Lapkritis
91. Helovinas Lapkritis
92. Turnyras (pagal jaunimo poreikius) Lapkritis
93. Kūrybinės dirbtuvės Lapkritis

GRUODIS
94. Maisto gaminimas Gruodis
95. Žalingų įpročių prevencinės paskaitos - užsiėmimai Gruodis
96. Gerasis darbelis Gruodis
97. Turnyras (pagal jaunimo poreikius) Gruodis
98. Diena su augintiniu Gruodis
99. Kūrybinės dirbtuvės Gruodis
100. Šv. Kūčios Gruodis
101. Tarp Kalėdų ir Naujųjų metų Gruodis

2022 METŲ UŽDAVINIAI:

1. Užtikrinti kokybišką PAJC darbą pagal visus atviro darbo principus
2. Pradėti vykdyti mobilų darbą Plungės rajone
3. Kelti vadovo bei centro darbuotojų kvalifikaciją
4. Savanorystės skatinimas PAJC. Tarptautinio savanorio akreditacija
5. Naujų jaunuolių pritraukimas į PAJC. Merginų lankomumo didinimas PAJC. Atlikti tikslinės

auditorijos apklausą.
6. Stiprinti PAJC bendradarbiavimą su Plungės raj. savivaldybės institucijomis ir kitomis 

vyriausybinėmis - nevyriausybinėmis organizacijomis.



Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų
veiklos vertinimo tvarkos aprašo
priedas

(Veiklos vertinimo išvados forma)

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
(valstybės ar savivaldybės įstaigos pavadinimas)

VšĮ Plungės atviro jaunimo centro direktorius Gražvydas Kontaras
(darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo pareigos, vardas ir pavardė)

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA

2022.01.26 Nr. ________
(data)

Plungė
(sudarymo vieta)

I SKYRIUS
PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI

1. Pagrindiniai praėjusių kalendorinių metų veiklos rezultatai
(pildo darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas)

Metinės veiklos
užduotys / metinės

užduotys

Siektini
rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo
rodikliai (kiekybiniai,

kokybiniai, laiko ir kiti
rodikliai, kuriais

vadovaudamasis tiesioginis
darbuotojo vadovas (toliau –
vadovas) / savininko teises ir

pareigas įgyvendinančios
institucijos vadovas ar jo
įgaliotas asmuo (toliau –
institucijos vadovas ar jo

įgaliotas asmuo) vertins, ar
nustatytos užduotys įvykdytos)

Pasiekti rezultatai

1.1. Sukurti sąlygas ir 
vykdyti PAJC veiklą 
pagal visus atviro 
jaunimo centro 
principus ir 
reikalavimus

Centras – 
galintis 
funkcionuoti ir
turintis visus 
reikiamus 
darbuotojus 
pagal jam 
skirtus etatus. 
Pritraukti 
tikslinę 
auditoriją. 
Vykdyti PAJC
veiklas pagal 
visus principus
bei 
reikalavimus

Kvalifikaciją ir kompetencijas 
atitinkančių darbuotojų 
įdarbinimas. Užtikrintas PAJC 
veiklų viešinimas ir 
organizavimas.
Aktyvus jaunimo lankymas 
PAJC bei dalyvavimas 
organizuojamose veiklose

Atviro jaunimo centre 
įdarbinta pilno etato 
darbuotoja (1 etatas) ir 
viena pusės etato 
darbuotoja (0,5 etato).
Atlikti centro viešinimo 
darbai skirti pritraukti 
jaunimą į PAJC ir 
dalyvauti vykdomose 
veiklose. 
Buvo surengti du 
susitikimai su vietos 
žurnalistais. Veiklos 
reguliariai viešintos 
socialiniuose 
platformose: 
„Facebook“ ir 
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„Instagram“. Iš viso 
suorganizuota 20 veiklų.
Šiose veiklose dalyvavo 
128 dalyviai. IV 
ketvirtyje apsilankė 457 
jaunuoliai.
Centre pradėjo 
savanoriauti viena 
savanorė

1.2. Išsiaiškinti, ko 
trūksta atviro jaunimo 
centrui, kad galėtų 
vykdyti visas veiklas 
kokybės ir 
rezultatyvumo 
atžvilgiais

Išsikelti atviro 
jaunimo centro
ateities viziją. 
Išsiaiškinti 
PAJC 
trūkumai ir 
problematika

Aktyvus bendradarbiavimas su
Plungės raj. savivaldybės 
administracija.
Apklausų rengimas.
Pokalbiai su jaunimu.
Pirminės analizės

  Atlikta  pirminė  -
vidinė analizė dėl veiklų
trūkumo atviro  jaunimo
centre. Atlikta lankytojų
statistika.  Pagal  gautus
duomenis  išsiaiškinta,
kad apie 81 proc. PAJC
dalyvių  sudaro  vyriškos
lyties atstovai.
Reguliariai  vykdytos
konsultacijos su Plungės
jaunimo  reikalų
koordinatore  (3-4k.  per
sav.).
Rengti  4  susitikimai  su
Plungės  raj.
savivaldybės
administracija,  kad
priimti  reikiamus
sprendimus  dėl
tolimesnės  atviro
jaunimo centro vizijos. 
Vykdyta  neoficiali
apklausa  (pokalbis)  su
PAJC  lankytojais  apie
jaunimo  poreikius  ir
vykdomas veiklas.
Nustatytas  poreikis
kūrybinių  ir  asmenybės
ugdymo veiklų.
Organizuoti  3
susitikimai  su  Plungės
raj.  savivaldybės
jaunimo reikalų taryba

2. Einamųjų metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys)

Einamųjų metų
veiklos užduotys /

einamųjų metų
užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai
(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti
rodikliai, kuriais vadovaudamasis

vadovas / institucijos vadovas ar jo
įgaliotas asmuo vertins, ar nustatytos

užduotys įvykdytos)
2.1. Užtikrinti 
kokybišką PAJC darbą 
pagal visus atviro darbo 

Vykdyti jaunimo poreikius
atitinkančias veiklas,
prevencines veiklas,

Suplanuotų 2022 metų veiklų
organizavimas ir įgyvendinimas. Veiklų

ataskaitų rengimas. Lankomumo
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principus asmenybės ugdymo ir
kūrybines veiklas,

individualias konsultacijas,
diskusijas apie karjeros

galimybes.
Naujų lėšų pritraukimas

užtikrinimas.
Laimėti ne mažiau 1 JRD finansuojamą

projektą 2023m

2.2. Pradėti vykdyti 
mobilų darbą Plungės 
rajone

Jaunuolių gyvenančių
Plungės rajone įtraukimas į

PAJC veiklas.
Bendradarbiavimas su

Plungės raj. bendruomenėmis

Susitikimų skaičius ne mažiau nei 10.
Ne mažiau nei 5 veiklos

2.3. Kelti vadovo bei 
centro darbuotojų 
kvalifikaciją

PAJC darbuotojų
dalyvavimas JRD skirtuose

mokymuose

Dalyvavimas ne mažiau 6 jaunimo
darbuotojams  organizuojamuose

mokymuose

2.4. Savanorystės 
skatinimas PAJC. 
Tarptautinio savanorio 
akreditacija

Savanorystę skatinančių
veiklų vykdymas.

Priimti savanoriauti
tarptautinį savanorį į PAJC

 

Ne mažiau 5 veiklų skatinančių
savanorystę. Taip pat ne mažiau 2

savanorių.
Akreditacijos tarptautiniam savanoriui

gauti gavimas. Vieno tarptautinio
savanorio priėmimas

2.5. Naujų jaunuolių 
pritraukimas į PAJC. 
Merginų lankomumo 
didinimas PAJC.
Atlikti tikslinės 
auditorijos apklausą

Veiklų populiarinimas bei 
viešinimas.
Užfiksuotas naujų jaunuolių 
skaičius.
PAJC patalpų pritaikymas 
įvairesnei veiklai.
Aktyvesnis jaunuolių 
lankomumas. 
Moteriškos lyties atstovių 
pritraukimas

Ne mažiau 50 naujų jaunuolių
apsilankymų PAJC.

Ne mažiau 50 moteriškos lyties atstovių
apsilankymų PAJC.

Ne mažiau 3 naujų veiklų įgyvendinimas
PAJC.

PAJC veiklų pristatymas ne mažiau 3
mokyklose.

Surengti ne mažiau 1 tikslinės auditorijos
apklausą

2.6. Stiprinti PAJC 
bendradarbiavimą su 
Plungės raj. 
savivaldybės 
institucijomis ir kitomis 
vyriausybinėmis - 
nevyriausybinėmis 
organizacijomis

Pristatyti PAJC Plungės raj.
savivaldybės institucijoms ir

kitoms vyriausybinėms -
nevyriausybinėms

organizacijoms

Surengti ne mažiau 1 tarpinstitucinę
bendradarbiavimo konferenciją.

Pasirašyti ne mažiau 3 bendradarbiavimo
sutartis

3. Rizika, kuriai esant nustatytos einamųjų metų veiklos užduotys / einamųjų metų 
užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamą įtaką šių 
užduočių įvykdymui)
(pildoma suderinus su darbuotoju / biudžetinės įstaigos vadovu)
3.1. Patalpų neatitikimas jaunuolių poreikiams

3.2. Lėšų trūkumas

3.3. Žmogiškųjų išteklių trūkumas, atlyginimo neatitikimas darbuotojui keliamiems lūkesčiams

3.4. Lietuvoje Covid-19 pandemijos apribojimai
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3.5. Jaunuolių pasyvumas ir motyvacijos stoka

II SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ, GEBĖJIMŲ VYKDYTI FUNKCIJAS VERTINIMAS IR

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

4. Pasiektų rezultatų vykdant metines veiklos užduotis / metines užduotis vertinimas
Metinių veiklos užduočių / metinių užduočių 

įvykdymo aprašymas
Pažymimas atitinkamas

langelis
4.1. Darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas įvykdė metines veiklos 
užduotis / metines užduotis ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo 
rodiklius

Labai gerai – 4 ☐

4.2. Darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas iš esmės įvykdė metines 
veiklos užduotis / metines užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai – 3 ☐
4.3. Darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas įvykdė tik kai kurias 
metines veiklos užduotis / metines užduotis pagal sutartus vertinimo 
rodiklius

Patenkinamai – 2 ☐

4.4. Darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas neįvykdė metinių veiklos
užduočių / metinių užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai – 1 ☐

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas

Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas
vertinimo kriterijai

Pažymimas atitinkamas 
langelis: 
4 – labai gerai
3 – gerai
2 – patenkinamai
1 – nepatenkinamai

Pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymas, laikantis 
nustatytos tvarkos, tinkamu būdu

1☐    2☐    3☐   4☐ 

Pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymas, atsižvelgiant į 
strateginius įstaigos tikslus

1☐    2☐    3☐   4☐

Tinkamas turimų žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, 
atliekant funkcijas ir siekiant rezultatų

1☐    2☐    3☐   4☐

PAŽYMIMAS LANGELIS, ATITINKANTIS GEBĖJIMŲ 
ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS 
FUNKCIJAS VERTINIMŲ VIDURKĮ

1☐    2☐    3☐   4☐

6. Pasiūlymai, kaip darbuotojui / biudžetinės įstaigos vadovui tobulinti kvalifikaciją 
(nurodoma, kokie mokymai siūlomi) 
6.1.Tobulinti žinias apie emocinės aplinkos, lemiančios gerą jaunuolių savijautą įstaigose, kūrimą. 

III SKYRIUS
BENDRAS VEIKLOS VERTINIMAS, VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI

7. Bendras veiklos vertinimas
Pažymimas langelis,

atitinkantis bendrą pasiektų
rezultatų, vykdant užduotis,

ir gebėjimų atlikti pareigybės
aprašyme nustatytas

funkcijas vertinimų vidurkį
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Vertinimas Nepatenkinamai – ☐ Patenkinamai – ☐ Gerai – ☐

8. Vertinimo pagrindimas ir siūlymai: ___________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

________________________________________ ___________ ______________
(vadovo / institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais susipažinau ir sutinku / nesutinku:
(ko nereikia, išbraukti)

(nurodyti punktus, su kuriais nesutinka)
________________________________________ ___________ ______________
(darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais susipažinau ir sutinku / nesutinku, pokalbyje dalyvavau / nedalyvavau: 
(ko nereikia, išbraukti)

(ko nereikia, išbraukti)

________________________________________ ___________ ______________
(darbuotojų atstovavimą įgyvendinančio asmens pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)



                                               VšĮ Plungės atviras jaunimo centras

Įmonės kodas: 302589073, adresas: A. Vaišvilos g. 32, Plungė,
tel.: +370 630 94433, el. paštas: jaunimas@plunge.lt 

           Lentelėje (žr. lentelė Nr. 1) pateikiama vykdytų veiklų 2021 m. ataskaita. Antroje lentelėje 
(žr. lentelė Nr. 2) pateikiama vykdytų veiklų 2021 m. suvestinė.

Lentelė Nr. 1

DATA VEIKLOS
PAVADINIMAS

VEIKLOS
APRAŠYMAS

KOKYBINIAI
REZULTATAI

DALYVI
Ų

SKAIČI
US

2021-10-22 Stalo teniso
turnyras 1x1

Varžybos buvo
įtemptos, iki jų

pabaigos nebuvo
aišku, kas taps

nugalėtojais. Tik
pasibaigus turnyrui ir
suskaičiavus taškus

paaiškėjo, kas
nugalėjo, nugalėtojai

buvo apdovanoti
prizais

Išmoko kantrybės, pagarbos
vienas kitam,

turiningas jaunimo
laisvalaikio užimtumas,

bendruomeniškumo ugdymas

6

2021-10-26 Maisto gaminimo
užsiėmimas

„Itališka pica“

Jaunimas mokėsi kepti
picas

Gaminant maistą jaunuoliai
ugdė asmeninius, gebėjimus,
savarankiškumo, socialinius
įgūdžius, stiprino santikį su

PAJC darbuotojais

12

2021-10-28 Žygis su dviračiu
po Plungės raj.

Žygis dviračiu aplink
Plungę, arčiau

susipažino su naujuoju
direktoriumi ir pristatė

Plungę

Turiningas jaunimo
laisvalaikio užimtumas,

jaunuoliai labiau pažino savo
Plungės miestą, pagarbos

vienas kitam, jaunuolių labiau
pažino PAJC darbuotojus,

eismo taisyklų žinių
tobulinimas, patyrė

komandinio darbo principų,
stiprino santikį su PAJC

6



darbuotojais
2021-11-03 Biliardo 2x2

turnyras
Labai didelis poreikis
yra išaugęs biliardo

turnyrui, todėl dažnai
organizuojama, kad

jaunimas tarpusavyje
pasivaržė ir už prizines
vietas buvo apdovanoti

Turiningas jaunimo
laisvalaikio užimtumas,

išmoko kantrybės, pagarbos
vienas kitam,

bendruomeniškumo ugdymas

9

2021-11-05 Helovino
„Naktis“

Kepė sausainius, žaidė
įvairiausiu žaidimus

Turiningas jaunimo
laisvalaikio užimtumas,
kūrybiškumas, jaunimo

tradicinių veiklų vykdymas,
stiprino santikį su PAJC

darbuotojais

4

2021-11-15 Žemaitiškas
kastinys

Jaunimas mokinosi
sukti Žemaitišką

kastinį

Gaminant maistą jaunuoliai
ugdėsi asmeninius gebėjimus,
socialinius įgūdžius, taip pat
sužinojo kastinio sunkimo

istorija. Sukant kastinį ugdėsi
kantrybę

4

2021-11-17 Oro ritulio
turnyras

Jaunuoliai žaidė
mažiau populiarų

PAJC žaidimą, varžėsi
tarpusavyje,

nugalėtojai buvo
apdovanoti prizais

Išmoko kantrybės, pagarbos
vienas kitam,

turiningas jaunimo
laisvalaikio užimtumas,

bendruomeniškumo ugdymas

7

2021-11-18 Susitikimas su
Telšių jaunimo
centro jaunimu

Susipažinimas su
Telšių jaunimo centro

jaunimu

Pasidalinta patirtimi,
užmegzti ryšiai, jaunimas

susirado naujų draugų,
bendruomeniškumo ugdymas

13

2021-11-24 Visas tiesa apie
rūkymą

Diskusija su
Plungės sveikatos

biuru
(prevencinė veikla)

Kalbėjo apie rūkymo
žalą širdies-

kraujagyslių sistemai.
Aptarta rūkymo žala

moters ir vyro
organizmui, taip pat

elektroninių cigarečių
žalingas poveikis
sveikatai. Paneigti

nusistovėję mitai dėl
elektroninių cigarečių

vartojimo

Jaunimas įsitraukė į diskusija,
sužinojo daugiau apie
elektronines cigaretes

5

2021-11-25 Kūrybinės
dirbtuvės: inkilas

pelėdoms

Jaunuoliai kartu su
darbuotojais gamino

inkilą pelėdai,
susipažino su įvairių

įrankių panaudojimu ir
saugą.

Jaunuoliai ugdė kūrybiškumą,
sužinojo kaip reikia

pagaminti inkilą, susipažino
su įrankių panaudojimu,

tobulino komandinio darbo
žinias, stiprino santikį su

PAJC darbuotojais

4



2021-12-07 Maisto
gaiminimas:

Tinginys

Jaunuoliai centre
gamino tinginį, kurį
vėliau kartu suvalgė

Gaminant maistą jaunuoliai
ugdėsi asmeninius gebėjimus,
socialinius įgūdžius, stiprino
santikį su PAJC darbuotojais,
bendruomeniškumo ugdymas

6

2021-12-07 Stalo futbolo
varžybos

Jaunuoliai žaidė
mažiau populiarų

PAJC žaidimą, varžėsi
tarpusavyje,

nugalėtojai buvo
apdovanoti prizais

Išmoko kantrybės, pagarbos
vienas kitam,

turiningas jaunimo
laisvalaikio užimtumas,

bendruomeniškumo ugdymas

7

2012-12-14 Susitikimas su
Plungės raj.
savivaldybės

administracijos
darbuotojais

Buvo pristatytos PAJC
patalpos ir diskutuota
bei aptarinėta veiklų
vykdymo ir patalpų

problema

PAJC veiklos pristatymas,
stiprintas santykis su Plungės

rajono savivaldybės
administracija

Jaunimo
centro

darbuotoj
ai 2 ir

administr
acijos

darbuotoj
ai 7

2021-12-15 Tarptautinė
arbatos diena

Vyko arbatų
degustacija. Nagrinėjo

sudėtį.

Išmoko kantrybės, pagarbos
vienas kitam,

turiningas jaunimo
laisvalaikio užimtumas,

bendruomeniškumo ugdymas,
stiprino santikį su PAJC

darbuotojais 

8

2012-12-17 Lipdymas iš ore
džiūstančio molio

Savanorės
suorganizuota

rankdarbių veikla.
Jaunuoliai kartu su

darbuotojais ir
savanore gamino
įvairias figūras,

išdžiovintas figūras
parsinešė namo

Ugdyti jaunų žmonių
asmeniniai gebėjimai,

kūrybiškumas, kantrybė,
kruopštumas, jaunuoliai

geriau pažino savo
asmeninius įgūdžius, stiprino
santikį su PAJC darbuotojais

1

2012-12-17 Burtų lazdelių
darymas iš

medžio

Savanorės
suorganizuota

rankdarbių veikla,
kurios metu kartu su
jaunuoliais gamino

burtų lazdeles, kuras
vėliau išsinešė namo

Ugdyti jaunų žmonių
asmeniniai gebėjimai,

kūrybiškumas, kantrybė,
kruopštumas, jaunuoliai

geriau pažino savo
asmeninius įgūdžius, stiprino
santikį su PAJC darbuotojais

2

2012-12-23 Šv. Kučių
vakarienė

Jaunuoliai kartu 
ragavo suneštinį Šv. 
Kūčių stalo maistą, 
kalbėjomės apie Kūčių
tradicijas ir istoriją

Jaunuoliai gilino žinias apie
tradicines Lietuvių šventes,

stiprino
pilietiškumo suvokimą,

bendruomeniškumą. stiprino
santykį su PAJC darbuotojais

6

2021-12-28 Animacijos Savanorės Ugdyti jaunų žmonių 1



kūrimas ant
popieriaus (flip

book)

suorganizuota
rankdarbių veikla,

kurios metu kartu su
jaunuoliais ir

darbuotojais gamino
įvairias figūras ant
popieriaus žiemos

tematika,
pagamintomis

figūromis gerino
patalpų atmosferą

asmeniniai gebėjimai,
kūrybiškumas, kantrybė,
kruopštumas, jaunuoliai

geriau pažino savo
asmeninius įgūdžius, stiprino
santikį su PAJC darbuotojais

2021-12-29 Tarp Kalėdų ir
naujųjų

Aptarimas su
jaunuoliais apie

žiemos laikotarpio
šventes

Jaunuoliai gilino žinias apie
tradicines Lietuvių šventes,

stiprino
pilietiškumo suvokimą,

bendruomeniškumą. stiprino
santykį su PAJC darbuotojais

7

2021-12-30 Susitikimas su
Plungės raj.
savivaldybės

reikalų taryba

Jaunuoliai ir jaunimo
darbuotojai dalyvavo
susitikime su PRSRT,
aptarinėjo 2021 metų
nuveiktas veiklas ir
įspūdžius, taip pat

dalinosi apie
planuojamas 2022

metų veiklas.
Pasidalino

gerąją patirtimi, kartu
su jaunuoliais

vaišinosi PRSRT
atneštomis vaišėmis ir

žaidė žaidimus

Jaunimo darbuotojai stiprino
bendradarbiavimo santykius
su PRSRT, dalinosi gerąją

patirtimi. Jaunuoliai
susipažino su PRSRT nariais

ir jų veikla

11

Iš viso: 128
 



VšĮ Plungės atviras jaunimo centras
Įmonės kodas: 302589073, adresas: A. Vaišvilos g. 32, Plungė,

tel.: +370 630 94433, el. paštas: jaunimas@plunge.lt 

VYKDYTŲ VEIKLŲ 2021 M. IV KETVIRČIO SUVESTINĖ

Vykdytų veiklų
pavadinimai

Vykdytų veiklų skaičius per metus

Vietos Išvykamosios/visuomeninės
Renginiai 16 1

Diskusijos arba
grupiniai užsiėmimai

1 0

Prevencinės veiklos 1 0
Indvidualios

konsultacijos /
grupinės

konsultacijos

5 0

Susitikimai 3 0
Mokymai/seminarai

jaunimui
0 0

Mokymai/seminarai
darbuotojams

2 5


