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         Strateginiams tikslams pasiekti, vykdant 2021–2022 m. m. veiklos planą, įgyvendintos 

veiklos bei pasiekti rezultatai. 

          Naujai parengti dokumentai: Mokėjimo už ugdymą Vilniaus vaikų ir jaunimo klube 

„Verdenė“ tvarkos aprašas (2022 m. biržeio 30 d. įsak. Nr. V- 88), Vilniaus vaikų ir jaunimo 

klubo „Verdenė“ inventorizacijos taisyklės (2022 m. gruodžio 20 d. įsak. Nr. V-135).  

         Visus mokslo metus buvo plėtojami bendradarbiavimo ryšiai su socialiniais partneriais 

ir organizuojami bendri renginiai. 2022 m. pasirašytos bendradarbiavimo sutartys: 

Intelektinių paslaugų teikimo sutartis (kompiuterių programavimo, interneto puslapio 

administravimo, puslapio dizaino kūrimo), Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo 

nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos 

priemonėmis sutartis ir Judriojo ryšio paslaugų sutartis, Buhalterinės apskaitos organizavimo 

sutartis. 

           Siekdami gerinti ugdymo (-si) kokybę, 2022 m. mokytojai tobulino profesines 

kompetencijas, dalyvaudami įvairiuose seminaruose ir mokymuose: „Tikrasis pedagoginis 

žaidimas: kaip ugdyti žaidžiant?“, „Kibernetinio saugumo mokymai“, „Kaip kalbėti su 

vaikais apie karą Ukrainoje?“, „Dėl privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, 

privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir privalomojo mokymo apie alkoholio ir 

narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo“  ir daugelyje kt. 

Dalyvauta  57 kvalifikacijos kėlimo seminaruose, kursuose, konferencijose bei vykdyta 

gerosios patirties sklaidą klube ir už jo ribų. Didelis dėmesys asmeniniam mokytojų 

tobulėjimui ir augantis mokytojų meistriškumas davė teigiamų rezultatų bendrai klubo ir 

atskirų ugdytinių individualiai pažangai. 

          Neformaliojo vaikų švietimo studijų (būrelių) pasiūla tenkino ugdytinių ir tėvų 

poreikius – vykdomos 26 (iš jų 7 NVŠ krepšelio) neformaliojo vaikų švietimo programos. 

Pradėtos vykdyti dar 4 naujos akredituotos neformaliojo švietimo programos – „DECIMA 

plius“, „Spalvų gama“, „Vaivorykštė“ ir „Menas iš augalų“. 

          Klubas yra atviras, šiuolaikiškas ir prieinamas visiems vaikams ir jaunuoliams. Vaikai 

ir jaunuoliai ugdomi sveikoje ir saugioje aplinkoje. Nuolat gerinamas klubo įvaizdis viešoje 

ir virtualioje erdvėje, atnaujinta klubo interneto svetainė ir Facebook paskyra, kurioje 

viešinama  klubo veikla, vykdoma vidinė ir išorinė sklaida, komunikacija, fiksuojami 

renginiai. Užtikrinant neformaliojo vaikų švietimo kokybę ir ugdymo proceso įvairovę, 

ugdytiniai visus metus buvo skatinimi dalyvauti konkursuose, varžybose, akcijose, 

festivaliuose, projektuose. Dalyvavimas įvairiose veiklose ir pasiekimų viešinimas didina 

ugdytinių ugdymosi motyvaciją ir savivertę. 

           Klubas atlieka aktyvaus ir atviro kultūros centro bendruomenėje vaidmenį. Įstaigos 

mokytojai 2022 m. organizavo 39 veiklas (konkursus, parodas, diskusijas, varžytuves, 

metodines dienas, 6 koncertus ir kt.). Taip pat dalyvavo įvairiuose renginiuose: 5 
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tarptautiniuose, 4 respublikiniuose, 7 Vilniaus miesto įstaigų organizuojamuose 

konkursuose, 2 projektuose, šokių konkurse „iDance“. 

           Metų pradžioje – sausio mėnesį – klube vyko keramikos ir floristikos studijos, dailės 

studijos „Teptukas“, dailės studijos „Spalvų gama“ ir rankdarbių studijos piešinių paroda 

„Kelionė į kosmosą“. Taip pat Sausio 13-osios pilietinė akcija „Kodėl mes esame laisvi?“. 

Jos metu ugdytiniai nupiešė piešinius Laisvės gynėjų dienai atminti ir prisiminė, kodėl esame 

laisvi. Piešiniai pasakojo, kodėl tą dieną visi Lietuvos gyventojai lenkė galvas už tuos, kurių 

lūpose žodis LIETUVA buvo jau paskutinis. Sausio pabaigoje klube vyko POP dainavimo 

studijos atvira pamoka klubo ugdytiniams ir tėveliams. 

         Vasario mėnesį visi klubo ugdytiniai šventė Valentino dieną: dainavo, šoko, žaidė 

žaidimus, o baigiantis šventei, – nusifotografuoti Valentino dienos simbolyje – širdelėje. 

Vasario 15 d. ugdytiniai su mokytojais dekoravo laisvės paukščius, kuriais papuošė klubą. 

Keramikos ir floristikos studijos ugdytiniai su mokytoja diskutavo apie Vasario 16-ają, 

nupiešė piešinius šia tema ir surengė piešinių parodą klube ir Šeškinės seniūnijoje. Klubo 

keramikos ir floristikos, dailės studijos „Teptukas“ ir rankdarbių studijų ugdytiniai piešė šia 

tema suorganizavo piešinių konkursą „Kosminis skrydis“ ir eksponavo piešinius klube ir 

Šeškinės poliklinikoje. Rankdarbių studijos mokytoja su ugdytiniais surengė kūrybinių 

darbų parodą klube „Augalų portretai,“ kurie buvo pagaminti iš antrinių žaliavų. Keramikos 

ir floristikos studijos vaikai dalyvavo nacionaliniame mokinių meninės kūrybos darbų 

konkurse „Kelionė laiku – atgimusi Vilniaus istorija“. Klube vyko           užgavėnių šventė, 

kurioje dalyvavo visų studijų ugdytiniai. Dailės ir technologijų studijų vaikai demonstravo 

padarytas kaukes ir žaidė įvairius žaidimus, triukšmavo tarškalais ir šventė užgavėnes. 

Keramikos ir floristikos, dailės ir rankdarbių studijų mokytojos suorganizavo technologijų 

kūrybinių darbų parodą–konkursą „Žengiant kartu su laiku“, kuriame dalyvavo Žirmūnų, 

„Lakštingalos“ ir „Verdenės“ vaikų ir jaunimo klubai. Klubų ugdytiniai sukūrė įvairius 

laikrodžius, kuriuos konkurse vertino komisija, nugalėtojai apdovanoti padėkomis, o 

dalyviai atminimo dovanėlėmis. Klube buvo surengtas paroda- konkursas „Užgavėnių 

kaukės“, jame aktyviai dalyvavo Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazijos 

mokiniai ir klubo ugdytiniai. Konkurso nugalėtojai apdovanoti padėkomis ir atminimo 

dovanėlėmis. Klubo gatvės šokių studijos ugdytinės dalyvavo Tarptautiniame šokių 

konkurse „Euro dance2022“, kuriame užėmė antrąją vietą ir iškovojo kelialapį į tarptautinį 

konkursą Kroatijoje. Klube vyko Kovo 11-osios dienos minėjimas. Nepriklausomybės 

atkūrimo dienos minėjimo proga klubo studijų vaikai aptarė šios dienos įvykius su 

mokytojais ir juos pavaizdavo piešiniuose. Dalės ir technologijų studijų ugdytiniai piešė 

piešinius kuriais išreiškė palaikymą Ukrainai ir jais papuošė klubą. Jau 35 metus FAI 

Tarptautinė aeronautikos federacija organizuoja Tarptautinį vaikų piešinių konkursą. Šiais 

metais keramikos ir floristikos bei rankdarbių studijų ugdytiniai dalyvavo Tarptautiniame 

FAI piešinių konkurse „Skrydžio vakardiena ir rytojus“ ir gavo padėkas už dalyvavimą. 

Klubo ugdytinis Ervinas Paulauskas dalyvavo Nacionalinėje bibliotekos Vaikų ir jaunimo 

literatūros departamento erdvėse eksponuojamoje vaikų konkurso „Mes užaugome laisvi“ 

parodoje. Keramikos ir floristikos studijų ugdytiniai dalyvavo Nacionaliniame mokinių 

meninės kūrybos darbų konkurse „Kelionė laiku – atgimusi Vilniaus istorija“, kurį 

organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras ir Dailės mokytojų asociacija, 

konkurso tema „Neatrasta Vilniaus Kreivoji pilis“ ir gavo padėkos raštus. Šiaulių menų 

mokykloje buvo surengtas virtualus respublikinis švietimo ir neformaliojo ugdymo įstaigų 

mokinių miniatiūrų paroda-konkursas „Kieno uodega“, kurioje dalyvavo Dailės ir 

technologijų studijų ugdytiniai. Keramikos ir floristikos ugdytinė gavo padėką už puikų 

gyvūno uodegos piešinį. Rankdarbių studijos ugdytiniai piešė pavasario tema ir jais papuošė 

Šeškinės seniūniją, kur piešiniais galėjo grožėtis seniūnijos lankytojai.  

            Balandžio mėn. prasidėjo respublikine integruota gamtos ir technologijų paroda-

konkursu „Paukščių sugrįžtuvės 2022“. Keramikos ir floristikos bei rankdarbių studijų 

ugdytiniai, naudodami įvairias technologijas sukūrė paukščius ir išsiuntė konkurso komisijai 
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Vilniaus Gabijos progimnazijaoje. Dailės studijos mokytoja V. Gailiūnienė suorganizavo 

piešinių parodą „Plonas, ilgas, aukštas“, kuriame dalyvavo technologijų ir dailės studijų 

ugdytiniai. Konkurso nugalėtojai apdovanoti padėkomis ir atminimo dovanėlėmis. Dailės 

studijų ugdytiniai piešė piešinius įvairiomis temomis, gražiausi darbai buvo eksponuojami 

Trakų viešojoje vaikų bibliotekoje. Dailės, keramikos ir floristikos, POP dainavimo bei 

rankdarbių studijų mokytojos suorganizavo Velykų šventę ugdytiniams ir mokytojams. Visi 

dalyviai pagal Velykų papročius rideno kiaušinius, žaidė įvairius žaidimus, sprendė užduotis, 

susijusias su Velykomis. Buvo išrinktas gražiausias margutis, o jo autorius apdovanotas 

atminimo dovanėle. Rankdarbių studijos ugdytinis E. Paulauskas dalyvavo Nacionaliniame 

moksleivių piešinių konkurse „Tautinės tapatybės ženklai“. Keramikos ir floristikos bei 

rankdarbių studijų ugdytiniai dalyvavo Lietuvo aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro 

(LASUC) organizuotame bendrojo ir specialiojo ugdymo mokinių meninį kūrybinį projektą-

konkursą „Mano miestas“. Ugdytiniai darbelius, aplikacijas, dekoracijas kūrė iškiliuoju būdu 

naudojant reljefines, taktilines, mišrios technikos kompozicijas. Darbai buvo eksponuojami 

LASUC erdvėse, o visi dalyviai apdovanoti padėkos raštais. Klube vyko paroda-konkursas 

„Kiškių slėnis“, jame dalyvavo dailės, rankdarbių, keramikos ir floristikos, darbelių 

mažiesiems studijų ugadytiniai, kurie buvo suskirstyti į 3 amžiaus grupes I grupė – 3–6 m. 

II gupė. – 7–10 m. ir III. – 1115 m. Pirmoje grupėje 1 vietą laimėjo Michelė Platukaitė, 2 – 

Eglė Brakauskaitė, 3 – Kasparas Juodikis. Antroje grupėje 1 vietą – Evelta Žibutytė, 2 – 

Kristina Andriulionytė, 3 – Lugnė Adomaitytė. Trečioje grupėje 1 vietą – Mariya Vaylieva, 

2 –Augustė Gribovskė, 3 – Simona Rudytė. POP šokio studijos ugdytinių grupė Junios, 

Children ir Kids dalyvavo respublikiniame šokių konkurse „iDance“, kur užėmė prizines 

vietas. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klube „Draugystė“ vyko Tarptautinis virtualių 

piešinių konkursas „Šiuolaikinė Madona“, kuriame dalyvavo net 35 Lietuvos ugdymo 

įstaigos. Mūsų klubas pristatė net 10 ugdytinių darbų. Už kūrybiškumą buvo apdovanota 

klubo ugdytinė Jelisaveta Spyrina. POP šokio studijos mokytoja Viktorija Petrokaitė 

suorganizavo klubo ugdytinių tėveliams koncertą, skirtą Tarptautinei šokio dienai paminėti. 

Grupės Kids, Mini kids, Children, Juniors šoko tėveliams ir svečiams. Taip pat pasirodė ir 

šokėjai iš kitų ugdymo įstaigų, kurie savo pasirodymais  

džiugino visus koncerto dalyvius. Kėdainių lopšelis–darželis „Pasaka“ organizavo 

nacionalinį piešinių konkursą „Lietuvos paukščiai 2022“.Jame dalyvavo technologijų ir 

dailės studijų ugdytiniai. Rankdarbių studijos ugdytinė Ariana Klachko ir dailė studijos 

ugdytinė Luka Kivaraitė užėmė antrąsias vietas. Visi konkurso dalyviai ir mokytojai buvo 

apdovanoti padėkomis.  

Gegužės mėn. klube vyko įvairūs renginiai: POP dainavimo studijos mokytoja Z. 

Miknevičiūtė Motinos dienos proga surengė koncertą „Norėčiau Tau nuskinti saulę ir 

surinkti žvaigždes“ klubo ugdytinių mamoms, tėveliams, artimiesiems ir Šeškinės 

bendruomenei. Ugdytiniai pasveikino mamytes ir dainavo dainas apie mamas ir draugystę. 

Gitaros studijos ugdytiniai Klaipėdos moksleivių saviraiškos centre dalyvavo 

respublikiniame gitaristų konkurse „Gitaroms skambant 2022“ kartu su gitaristais iš visos 

Lietuvos. Gitaros studijos duetas G. Jancevič ir D. Masiulis užėmė 1-ąją vietą. Vilniaus 

saugaus miesto centras organizavo Aplinkosaugos ekokūrybinės veiklos „Maži darbeliai gali 

tapti didelių darbų pradžia“ vaikų kūrybinių darbų parodą „Žemės Paukščiai,“ kuriame 

dalyvavo klubo keramikos ir floristikos bei rankdarbių studijos ugdytiniai,gaminę darbus  iš 

antrinių žaliavų. Visi dalyviai buvo apdovanoti padėkomis. POP šokio ugdytiniai dalyvavo 

tarptautiniame šokių festivalyje-konkurse „Space“, kuris vyko Lietuvos parodų ir kongresų 

rūmuose LITEXPO. POP šokio grupės KIDS ir JUNIORS iškovojo antrąsias vietas. Gegužės 

18 d. klube vyko XII Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo klubų ir moksleivių namų festivalio 

„Mes–Vilniaus vaikai“, skirto Vilniaus 700-ajam jubiliejui, muzikos ir dainų diena. 

Festivalio organizatoriai – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo skyrius, 

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubų asociacija ir Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Verdenė“. Į 

klubą paklausyti muzikos ir dainų buvo susirinkę tėvai, artimieji, Vilniaus miesto 
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savivaldybės atstovai ir Šeškinės bendruomenės nariai. Mokytojai buvo apdovanoti 

padėkomis, o dalyviai saldumynais ir atminimo dovanėlėmis. Dailės studijos „Spalvų gama“ 

mokytoja A. Kačinskaitė klube surengė ugdytinių kūrybinių darbų parodą „Spalvotieji 

plunksnuočiai“. Dailės studijos „Spalvų gama“ mokytoja  –virtualią dailės darbų parodą 

„Mamos portretas“, kurioje dalyvavo dailės studijų „Spalvų gama“ ir „Teptukas“, keramikos 

ir floristikos bei rankdarbių studijų ugdytiniai. Dailės studijos „Teptukas“ mokytoja V. 

Gailiūnienė surengė virtualią ugdytinių piešinių parodą „Mistinis gyvūnas“. Dailės studijos 

„Teptukas“ mokytoja suorganizavo virtualią pešinių parodą „Naktis“, kurioje dalyvavo 

keramikos ir floristikos bei rankdarbių studijų ugdytiniai. Gegužės mėn. paskutinėmis 

dienomis gatvės šokių studijos grupė Bamboozle dalyvavo pasaulio „IDF World 

Championsship 2022“ gatvės šokių čempionate Kroatijoje, kur iškovojo trečiąją vietą.   

Birželio pirmąją vyko klubo baigiamasis renginys „Vaikai – dievo ir meilės angelai“. 

Buvo pristatytos klubo veiklos, įvyko koncertas ugdytinių tėveliams, artimiesiems, Šeškinės 

bendruomenei. Grojo ansamblis „Kandis“, „Paradise“, gitarų duetas, smagiai dainavo 

„Decima“ solistai. Lietuvos balso finalistė Aistė Mažeikaitė atliko Mica Grace Kelly 

kūrinius ir „Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj“, taip pat šoko POP šokio studijos grupės 

„Children“, „Mini Kids“, „Juniors“ ugdytiniai. Visus sužavėjo bendras vaikų ir mamyčių 

linijinio šokio pasirodymas. Šiaulių menų mokykla organizavo tarptautinį mokinių kūrybinių 

darbų parodą-konkursą „Miško dvasia. Gyvūnai“. Parodoje dalyvavo technologijų ir dailės 

studijų ugdytiniai. Klubo interneto svetainėje buvo įkelta dailės ir technologijų studijų 

ugdytinių darbų paroda „Žalia žolė, bet ne žolė“, kurioje dominavo žalia spalva. Klubo 

ugdytiniai dalyvavo XII Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo klubų ir moksleivių namų 

festivalio „Mes–Vilniaus vaikai“ baigiamajame koncerte ir darbelių mugėje. Lenkų kultūros 

namuose vyko festivalio baigiamasis renginys, kurio metu buvo apdovanoti piešinių parodos 

laureatai. Amatų mugė savo gaminiais prekiavo rankdarbių bei keramikos ir floristikos 

studijų ugdytiniai. Pasirodymais džiugino POP šokio studijos grupės ir gitaristai. Vyko vaikų 

vasaros stovykla (dvi pamainos). Jų metu klubo ugdytiniai turėjo galimybę dalyvauti 

edukaciniuose užsiėmimuose Vilniaus miesto muziejuose, galerijose. Pakeliavo po Lietuvos 

miestus, kur taip pat dalyvavo įvairiuose edukaciniuose užsiėmimuose, o stovyklų pabaigoje 

žaidė boulinge. 

Rugsėjo mėn. pradėtas Atvirų durų savaite, kur klubas pristatė savo veiklas. Visą 

savaitę klubo mokytojai dalijosi savo patirtimi. Vaikai galėjo ne tik susipažinti su įvairiomis 

klubo veiklomis, bet jas ir išbandyti. POP šokio studijos mokytoja V. Petrokaitė ir 

gimnastikos studijos mokytoja M. Ačiūtė visiems norintiems vaikams penktadienio popietę 

organizavo diskoteką. Dailės studijos „Teptukas“ mokytoja suorganizavo virtualią ugdytinių 

piešinių parodą „Rudens spalvos“, kuri buvo eksponuojama klubo interneto svetainėje. 

Keramikos ir floristikos, dailės „Teptukas“, rankdarbių studijų ugdytiniai dalyvavo Dainų 

iliustracijų konkurse, skirtame Europos kalbų dienai paminėti, kurį organizavo Sostinės ir 

jaunimo centras. Rankdarbių studijos (mokyt. J. Sinkevičienė) ugdytiniai Tarptautinės 

Mokytojų dienos proga ant šilko tapytus kūrinius dovanojo mokytojams. Rankdarbių bei 

keramikos ir floristikos studijų ugdytiniai dalyvavo Sveikos mitybos standarto 

suorganizuotame piešinių konkurse „Pasaulis, kuriame maisto užtenka visiems“, į kurį net 

1456 piešinius atsiuntė įvairių Lietuvos miestų vaikai. Dalyviai apdovanoti padėkomis.        

Spalio mėn. Rankdarbių studijos mokytoja surengė kūrybinių darbų parodą „Retro 

stilius“ Šeškinės poliklinikoje. Rankdarbių studijos mokytoja klube surengė ugdytinių 

kūrybinių darbų parodą „Vilnos sruoga“. Lietuvos nacionalinis muziejus organizavo 

mokinių piešinių konkursą „Vilnius 2073“, kuriame dalyvavo dailės studijos „Teptukas“ 

(mokyt. V. Gailiūnienė), rankdarbių studijos (mokyt. J. Sinkevičienė) bei keramikos ir 

floristikos studijų ugdytiniai. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (LMNŠC) 

organizavo Nacionalinį mokinių ir mokytojų keramikos darbų konkursą „Aš ir tu – vieno 

kraujo“. Keramikos ir floristikos studijos ugdytiniai kūrė darbelius iš molio ir juos siutė į 

LMNŠC. Dailės studijos „Spalvų gama“ mokytoja surengė virtualią parodą „Vasaros 
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sparnai“, kurioje ugdytiniai vaizdavo vasarą  kaip  žmogų. POP šokio studija (mokyt. V. 

Petrokaitė) organizavo klube Helovino šventę „Šiurpės“. Ugdytiniai tikrai išradingai puošėsi 

šiurpiais Helovino kostiumais.  

Lapkričio mėn. Technologijų studijos surengė klube kalėdinį konkursą „Žiemos 

pasakų šalis“, ugdytinių darbeliai buvo demonstruojami didžiojoje salėje. Dailės studijos 

„Teptukas“ mokytoja surengė virtualią parodą „Rudens medis“, kuria galėjo pasigrožėti visi 

norintys. Anglų kalbos studija (mokyt. M. Razmaitė) surengė visų klubo studijų parodą-

konkursą „Greitakalbės“, kurias ugdytiniai iliustravo ir eksponavo klube. Gražiausių kūrinių 

autoriai apdovanoti padėkomis ir atminimo dovanėlėmis. Dailės studijos mokytoja surengė 

virtualią ugdytinių parodą „Lietaus lašai“. Ugdytinių nupiešti piešiniai buvo eksponuojami 

„Verdenės“ interneto puslapyje. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras surengė 

tarptautinį mokinių meninės kūrybos konkursą „Kalėdinis atvirukas“. Technologijų ir dailės 

studijų ugdytiniai sukūrė net 27 kalėdinius atvirukus ir išsiuntė konkursui. Dailės studijos 

„Spalvų gama“ ugdytiniai piešė rudenį, jų darbai eksponuojami klubo interneto svetainėje ir 

Facebook paskyroje, piešinių parodoje „Žaidžiančios spalvos“. 

Gruodžio mėnuo prasidėjo Vilniaus etninės kultūros centro organizuojamu kasmetiniu 

Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų Advento–Kalėdų tautosakos ir tautodailės 

konkursu „Leliumoj“. Konkurso dalyviai, esant įprastoms sąlygoms, gyvo pasirodymo metu 

atlieka tradicines dainas, pasakojamosios tautosakos kūrinius arba pristato žaisliukus Kalėdų 

eglutei. Rankdarbių bei keramikos ir floristikos studijų ugdytiniai gamino Kalėdų žaisliukus, 

kuriais papuošė eglės šaką A. Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje. Dailės studijos 

„Teptukas“ mokytoja surengė virtualią parodą „Žirafos“. Studijos ugdytiniai piešė Afrikos 

aukščiausią gyvūną žirafą. Piešiniai buvo eksponuojami klubo interneto svetainėje bei 

Facebook paskyroje. Rankdarbių studijos ugdytiniai kelias savaites iš įvairių medžiagų darė 

kalėdinius papuošimus, kuriais papuošė ne tik klubą, bet ir savo namus. Dailės studijos 

„Spalvų gama“ ugdytiniai piešė žiemą ir savo piešiniais papuošė Vilniaus socialinės paramos 

centrą „Atgaiva“ Šeškinėje. Lietuvių kalbos kitataučiams studijos (mokyt. H. Žukovska) 

ugdytiniai pagamino dovanų batus Kalėdų seneliui, kuriais papuošė klubą, o gražiausių batų 

autoriai apdovanoti padėkomis ir atminimo dovanėlėmis. Gitaros studijos (mokyt. Š. 

Šimelionis) ugdytiniai padovanojo kalėdinį koncertą tėveliams ir artimiesiems. Rankdarbių 

bei keramikos ir floristikos studijų mokytojos organizavo kalėdinį konkursą-akciją „Prikelk 

daiktą antram gyvenimui“, ugdytiniai iš antrinių žaliavų sukūrė kalėdinį stalo vainiką ir 

padovanojo socialinės paramos entro „Atgaiva“ senjorams. Darbelių mažiesiems studijos 

ugdytiniai sukūrė kalėdinius papuošimus, kuriais papuošė klubo erdves ir savo namus. 

Klube buvo surengtas kalėdinis koncertas „Stebuklinga žiemos pasaka“, kuriame 

dainavo POP dainavimo studijos mažieji ir vyresnieji ugdytiniai, kalėdinius kūrinius atliko 

gitaros studijos gitaristas Gabrielius Jancevič. Scenoje kartu pasirodė gimnastikos ir POP 

dainavimo studijų ugdytiniai, šoko POP šokio studijos grupės „Children“ ir „Juniors“, „Kids 

ir „Mini Kids“, o renginį vainikavo Kalėdų senelis ir snieguolė, vaišės ir dovanos. 

Apibendrinant klubo veiklą, galima teigti, kad klubo bendruomenė strateginio plano 

ir metinio veiklos plano tikslus įgyvendino sėkmingai.  
 

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 
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1.1. Užtikrinti 

kokybišką ir efektyvų 

klubo veiklos 

valdymą. 

Klubo veiklą 

reglamentuojantys 

teisės dokumentai 

atitinka galiojančių 

teisės aktų 

reikalavimus.  

 

Atnaujinti klubo veiklą 

reglamentuojantys 

dokumentai ir patvirtinti 

nauji.  

2022 m. patvirtinti nauji  

klubo veiklos 

dokumentai: Mokėjimo 

už ugdymą Vilniaus vaikų 

ir jaunimo klube 

„Verdenė“ tvarkos 

aprašas, Vilniaus vaikų ir 

jaunimo klubo „Verdenė“ 

inventorizacijos taisyklės. 

1.2. Užtikrinti 

ugdymo (-si) 

programų įvairovę ir 

kokybę šiuolaikiškai 

aprūpintoje švietimo 

įstaigoje. 

Užtikrinti klubo 

renginių 

tęstinumą ir inicijuoti 

naujus. Telkti 

bendruomenę veikti 

įgyvendinant veiklas, 

renginius. 

Užtikrintas klubo 

renginių tęstinumas ir 

inicijuoti nauji. 

Ugdytinių tėveliai 

prisideda prie renginių 

įgyvendinimo. 

Puoselėjamos senosios 

tradicijos ir 

tęsiamos naujos 

iniciatyvos.  

Tradicijų tęstinumas 

prisidės 

prie sąmoningo 

bendruomeniškumo 

kūrimo, galimybės 

skleistis ugdytinių ir 

mokytojų kūrybiškumui 

ir saviraiškai. 

Atsižvelgiant į 

bendruomenės poreikius 

ir remiantis tėvų, vaikų 

apklausos duomenimis, 

inicijuotos naujos 

veiklos.??? 

1.3. Burti komandą 

klubo veiklos 

įsivertinimui. 

Suburta darbo grupė, 

kuri atliks klubo 

veiklos kokybės 

įsivertinimą. 

Suburta darbo grupė, kuri 

atliko klubo veiklos 

kokybės įsivertinimą. 

Numatė tobulintinas sritis. 

Iki gegužės 31 d. atliktas 

klubo veiklos kokybės 

įsivertinimas, 

numatytos tobulintinos 

sritys. 

1.4.    

1.5.    
 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.   

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  
 

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. Respublikinis gitaristų konkursas 

„Gitaroms skambant 2022“ 

Klaipėdos moksleivių saviraiškos centre vyko 

konkursas „Gitaroms skambant 2022“. Konkurso 

tikslas – skatinti jaunuosius gitaristus tobulinti 

muzikinius, meninius ir techninius gitaros 

instrumento atlikimo įgūdžius. Konkurse dalyvavo 

jaunieji gitaros solistai, duetai ir ansambliai iš visos 
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Lietuvos. Gitaros studijos duetas G. Jancevič ir D. 

Masiulis iškovojo pirmąją vietą. 

3.2. NVŠ krepšelių panaudojimas. Šiais metais padidinome akredituotų NVŠ 

krepšelių. Šiais metais yra 111 NVŠ krepšelių 

pagal  „Rankdarbių kraitelė“, „Taiklus smūgis“, 

POP'ŠOK, DECIMA plius, „Spalvų laboratorija“, 

„Vaivorykštė“ ir „Menas iš augalų“ akredituotas 

programas. 

3.3. Tarptautinis šokių festivalis-konkursas 

„SPACE“ 

POP šokio studijos ugdytiniai dalyvavo 

tarptautiniame šokių festivalyje Lietuvos parodų ir 

kongreso rūmuose LITEXPO. POP šokio grupės 

„KIDS“ ir „JUNIORS“ iškovojo antrąsias vietas. 

3.4. Gatvės šokių pasaulio čempionatas 

„IDF World Championsship 2022“ 

Gatvės šokių studijos grupė Bamboozle dalyvavo 

pasaulio gatvės šokių čempionate Kroatijoje, kur 

iškovojo trečiąją vietą. 

3.5. Atnaujinta ir papildyta klubo materialinė 

bazė. 

Užtikrinant  mokytojų veiklos  ir administracijos 

kokybišką darbą, atnaujinta  mokymo priemonių 

bazė (programinė įranga) – nupirkti 3 kompiuteriai, 

3 projektoriai, 15 jogos kilimėlių, dvi kampinės 

lentynos, rūbai POP dainavimo studijai, naujas 

minkštas komplektas, du oro drėkintuvai. 

 


