
 

VŠĮ „ASMENYBĖS UGDYMO KULTŪROS CENTRAS“ 

METINĖ VEIKLOS ATASKAITA 

2020 M. 

Eil 

Nr. 

Projektas Įgyvendintos 

veiklos 

Veiklos aprašymas Pasiekti 

rezultatai 

Darbas su jaunimu. Savanorystės skatinimas 

1. 
Atviros jaunimo 

erdvės (AJE) 

Išvykos su jaunimu Išvyka į Vilnių 

Išvyka į Palangą 

 

20 

30 

Jaunimo Žygiai Jaunimo žygis prie 

Vilhelmo kanalo 

Žygis palei Klaipėdos 

pajūrį 

5 jaunuoliai 

8 jaunuoliai 

Jaunimo individualios 

konsultacijos 

Konsultavimas ir 

informavimas prasmingo 

laisvalaikio, savanoriškos 

ir visuomeniškos veiklos 

klausimais gyvai ir 

nuotoliniu būdu  

 79 

pasikartojantys 

jaunuoliai 

AJE skatepark 

atidarymas ir Jaunimo 

apdovanojimų 

ceremonija 

Riedlenčių ir BMX 

dviračių varžybos. 

(Gluosnių sk., 2, 2K) 

30 dalyvių 

BMX dviračių sporto 

treniruotės 

Bmx dviračių sporto 

užsiėmimas Poilsio parke 

jaunimui, vyksand mobilų 

darbą su jaunimu. 

Treneris-savanoris M. 

Monikas 

48 

pasikartojantys 

jaunuoliai 

Riedlenčių sporto 

užsiėmimai 

Riedlenčių sporto 

užsiėmimas Poilsio parke 

jaunimui, vyksand mobilų 

darbą su jaunimu. 

Treneris-savanoris D. 

Lukauskas.  

80 

pasikartojančių 

dalyvių 

Atviros riedlenčių, 

bmx dviračių, 

paspirtukų ir riedučių 

sesijos 

Fizinio aktyvumo vakarai 

jaunimui riedėjimo (po 

stogu) parke Gluosnių sk. 

2, 2 

90 dalyvių 

Aktyvūs vakarai 

jaunimui 

“Filmų vakaras” 

“Itališkas vakaras” 

Žaidimų vakaras” 

(Minijos g. 2, 3 korpusas) 

26 jaunuoliai 



“Inicijuok” dirbtuvės Darbas su Videoblog‘o 

kūrimu. Radijo laidos 

kūrimas. 

1 savanoris 

18 jaunuoliai 

Veikli vasara Jaunimo konsultacijos ir 

mokymai 

4 dalyviai 

Savanorystės įgūdžių 

ugdymo susitikimai  

Konsultavimas ir 

informavimas prasmingo 

laisvalaikio, savanoriškos 

ir visuomeniškos veiklos 

klausimais gyvai ir 

nuotoliniu būdu  

13 savanoriai 

Darbuotojų 

kompetencijos kėlimas 

„Darbuotojų, dirbančių su 

jaunimu, 5 modulių 

mokymai“ 

Supervizijos 

Atvejų analizės susitikimai 

su jaunimu dirbantiems 

darbuotojams 

2 darbuotojai 

12 

pasikartojantys 

darbuotojai 

 

12 

pasikartojantys 

darbuotojai 

,,Riedam ekologiškai” 

akcijos 

Mobilus darbas su 

jaunimu, ekologinį 

sąmoningumą skatinančios 

akcijos jaunimui  

Klaipėdos poilsio parke ir 

uždarame riedlenčių parke 

Gluosnių skg.2a.  

2 renginiai, 

  

100 dalyvių 

2. 

Jaunimo 

savanoriška 

tarnyba 

Savanorystė veža Renginyje buvo pristatyta 

ir plačiu pasakojama apie 

Jaunimo savanoriškos 

tarnybos programą, 

organizacijų akreditaciją. 

Renginyje 

dalyvavo 6 

organizacijos. 

Savanorių lydėjimas 

akredituotose 

organizacijose.  

 

Individualios 

konsultacijos. 

JST tarnybą 

baigė 32 

jaunuoliai. 

Programos pristatymas 

mokykloms (online) 

Renginyje buvo pristatyta 

ir plačiu pasakojama apie 

Jaunimo savanoriškos 

tarnybos programą,  

savanorystes galimybes 

Klaipėdos mieste. 

Renginyje 

dalyvavo 200 

moksleivių 

3.  Neįgaliųjų 

socialinės 

integracijos per 

kūno kultūrą ir 

sportą 

 

 

 

Nenuolatinio pobūdžio 

veiklos 

Žygiai miške, nuotoliniu 

būdu dalyvavo sporto 

šventėje, taip pat futbolo 

treniruotės 

Veiklose 

dalyvavo 40 

asmenų. 

 



Sportinės veiklos organizavimas 

4. Neįgaliųjų 

socialinės 

integracijos per 

kūno kultūrą ir 

sportą 

Nuolatinio pobūdžio 

veiklos 

Jogos užsiėmimai su 

mokytoja, apsilankymas 

bažnyčioje,  treniruotės 

paplūdimyje ir Melnragės 

sporto salėje 

40 asmen. 

 

5. Dvikovinio sporto 

užsiėmimai 

 

Treniruotės  Treniruotės vyko keturiose  

nuomojamose salėse 

Klaipėdoje ir nuotoliniu 

būdu.  Du ir tris kartus per 

savaitę 

129  

mokyklinio 

amžiaus vaikai 

 

6. Ekstremalaus 

sporto programa 

 

Riedlenčių ir BMX 

dviračių treniruotės 

Bendro pobūdžio 

treniruotės nuotoliniu 

būdu.  Du ir tris kartus per 

savaitę 

11  mokyklinio 

amžiaus vaikai 

 

7.  Sportiniai 

savigynos 

užsiėmimai 

 

Treniruotės Treniruotės vyko keturiose  

nuomojamose salėse 

Klaipėdoje ir nuotoliniu 

būdu. Du ir tris kartus per 

savaitę 

109 

mokyklinio 

amžiaus vaikai 

 

8. Aikido sportiniai 

užsiėmimai 

 

Treniruotės Treniruotės vyko keturiose  

nuomojamose salėse 

Klaipėdoje ir nuotoliniu 

būdu. Du ir tris kartus per 

savaitę 

70  mokyklinio 

amžiaus vaikai 

 

9. Kovos menų 

fizinio 

pasirengimo 

užsiėmimai 

Treniruotės Treniruotės vyko keturiose  

nuomojamose salėse 

Klaipėdoje ir nuotoliniu 

būdu. Du ir tris kartus per 

savaitę 

102  

mokyklinio 

amžiaus vaikai 

 

10. 
Kovos menų 

treniruotės  

Vyko nuotoliniu būdu 

fizinio parengimo 

treniruotės  

Instruktorius Eugenijus 

Norvaiša vedė online 

fizinio pasirengimo 

treniruotes 

200 dalyvių  

Renginių organizavimas 

11. Vaikų vasaros 

stovyklos  

Programos 

pavadinimas “Pažink 

save” 

Šios stovyklos metu 

dalyviai patobulino 

bendravimo ir 

komunikacijos komandoje 

įgūdžius, įgijo Aikido, 

karate, animacijos, 

žongliravimo,  muzikos, 

teatro, gatvės šokio, 

riedlenčių valdymo, savęs 

ir emocijų pažinimo 

įgūdžius. Stovyklos 

pabaigoje kiekvienas 

vaikas gavo pažymėjimą, 

120 dalyvių 



kuriame įrašytos visos 

kompetencijos ir žinios 

įgytos stovykloje. 

Uždarymo renginyje buvo 

aptartos veiklos, vaikai 

rodė pasirodymus. 

12. Seaside session 

2020 

Ekstremalaus sporto 

varžybos 

Rugpjūčio 30 d. Klaipėdos 

miesto “Sąjūdžio” parke 

vyko pirmos keturių 

disciplinų: riedlenčių, 

BMX dviračių, riedučių ir 

paspirtukų varžybos. 

110 dalyvių 

350 žiūrovų.  

______________ 


