
    PRITARTA 

    Varėnos rajono savivaldybės tarybos 

    2017 m. kovos 27 d.  

    sprendimu Nr. T-VIII-909 

 

 

VARĖNOS R. LIŠKIAVOS  DAUGIAFUNKCIO CENTRO  2017  METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA 

 

  1. Įstaigos pristatymas:   

 Kontaktinė informacija: Mokyklos g. 3, Vilkiautinio k., Merkinės sen., Varėnos r., 

LT65317, tel.: (8 310 ) 44 216, (+370 618) 26 235,  el. p.: liskiavos.mokykla@varena.lt . 

 Įstaigos vadovas: Vita Barišauskienė, vadybinis stažas – 13 m., II vadybinė 

kvalifikacinė kategorija . 

 

 Ugdytiniai: 

 

Ugdymo 

programos 

pavadinimas 

Klasių/ grupių/stovyklų pamainų  

skaičius 

Ugdytinių skaičius 

2016 m. 2017 m. 2016 m. 2017 m. 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

1 0 4 3 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

0 1 2 3 

Vaikų dienos 

centras „Spyglys“  

0 1 0 25 

Poilsio stovykla 

„Vaivorykštė“ 

2 6 50 120 

Iš viso: 3 8 56 151 

 

 

 Centro darbuotojai:   

 

Mokyklos 

vadovai 

 

 

 

Mokytojai 

 

 

Mokytojų 

padėjėjai, 

asistentai 

 

Darbuotojai, 

teikiantys 

pedagoginę, 

psichologinę, 

logopedinę 

pagalbą 

mokiniams 

Kiti 

administracijo

s darbuotojai 

Pagalbinis 

personalas 

Etatų 

skaiči

us 

Darbuot

ojų 

skaičius 

Pedagogi

nių 

normų ir 

etatų 

skaičius 

Darbuot

ojų 

skaičius 

Etatų 

skaiči

us 

Darbuot

ojų 

skaičius 

Etatų 

skaiči

us 

Darbuot

ojų 

skaičius 

Etatų 

skaiči

us 

Darbuot

ojų 

skaičius 

Etatų 

skaiči

us 

Darbu

otojų 

skaiči

us 

1 1 0,86 1 0 0 0,75 1 0,5 1 2 3 

 

Centro veiklose nuolat talkina savanoriai (vaikų dienos centre, stovyklose).  
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2. Centro  veiklos finansavimas  

Finansiniai šaltiniai 2016 m.  

tūkst. Eur 

2017 m.  

tūkst. Eur 

1. Savivaldybės biudžetas  190,466 68,0 

1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos 91,48 55,1 

1.2.Mokinio krepšelio lėšos 96,671 6,5 

1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos 2,315 5,9 

1.5. Kitos dotacijos 0 0,5 

2. Kiti šaltiniai 5,333 23,1 

2.1. ES paramos lėšos 0 0 

2.3. Kitų finansavimo šaltinių lėšos (projektai, parama, 

programos ir t.t.) 

5,333  23,1 

Iš viso gauta lėšų: 195,799 91,1 
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1. Pav. Centro finansavimo šaltiniai 2017 m.  

 

3. Įstaigos veiklos rezultatai. 

  Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras  2017 m. veikė vadovaudamasis Lietuvos 

Respublikos Švietimo įstatymu, centro nuostatais, kitais biudžetinių įstaigų, vaikų dienos centrų  

veiklą reglamentuojančiais dokumentais.  

  2017 m. Centro tikslas buvo:  

 Plėtojant centro veiklų įvairovę, užtikrinti ugdytinių bei vietos bendruomenės narių 

švietimo, kultūros, socialinius, sveikatos, sporto, užimtumo poreikius.   

Uždaviniai:  

1. Užtikrinti kokybišką ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo ugdymo programų 

įgyvendinimą.  

2.   Plėsti vaikų dienos centro veiklas. 

3. Organizuoti vaikų poilsį stacionariose stovyklose mokinių atostogų metu.  



 3 

4. Bendradarbiaujant su kaimo bendruomene, teikti bendruomenės nariams aktualias paslaugas.  

 Centre veikė ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupė, kurią lankė 6 ugdytiniai. 

Juos ugdė vyr. auklėtojos kvalifikacinę kategoriją turinti pedagogė. 

Siekdami efektyvesnės  vaikų dienos centro veiklos, teikėme paraiškas  finansavimui. 

Lėšos šiai veiklai buvo gautos iš SADM  ( 13500 Eur) bei VŠĮ „Humana People to People 

Baltic“  ( 3000 Eur). Šių projektų dėka buvo finansuojami vaikų dienos centro auklėtojos (0,75) 

ir virėjos (0,25) etatai. Taip pat centro ugdytiniai gavo nemokamą maitinimą, vyko edukaciniai 

užsiėmimai, dalis ugdytinių buvo pavežami į centrą ir iš jo. Vaikų dienos centro veiklos buvo 

vykdomos ir vasarą. Tai didino mūsų aplinkos vaikų užimtumą.  Įgyvendinant VŠĮ „Humana 

People to People Baltic“ projekto sąlygas, dalis maisto produktų buvo perkama iš vietinių 

ūkininkų, tad centro vykdomos veiklos buvo  naudingos ir vietos bendruomenei.  

Liškiavos daugiafunkcis centras tradiciškai dalyvavo etnokultūros projekte „Mūsų 

lobynai“ . Regioninėse projekto varžytuvėse „Tarmių lobynai“  centrą atstovavusi Gintarė 

Barišauskaitė pelnė I-ąją vietą bei kvietimą dalyvauti respublikinėse varžytuvėse. Respublikinės 

varžytuvės vyko Vilniuje. Čia Gintarė laimėjo II-ąją vietą. Ugdytinę projektui ruošė mokytoja 

savanorė Marijona Gervelienė.  

2017 metais mokinių atostogų metu organizavome 6 vaikų poilsio stovyklų pamainas: 

2 žiemos, 1 pavasario ir 3 vasaros atostogų metu. Stovyklose ilsėjosi 120 vaikų iš įvairių 

Lietuvos vietų, užsienio (Vilniaus, Druskininkų, Kauno, Zarasų, Šalčininkų,  Varėnos, Lazdijų 

miestų ir rajonų, Airijos, Anglijos).  Stovyklų metu įgyvendinome 2 programas: „Gamtos 

bičiuliai“ ir  „Žali. Sveiki. Pilietiški.Linksmi“.  

Vasarą centro patalpose vyko ir kitų organizatorių stovyklos.  

Liškiavos daugiafunkcis centras bendradarbiauja su Vilkiautinio kaimo bendruomene. 

Teikėme aplinkosauginio projekto paraišką programos „Spyglio“ ir partnerių ekologijos 

pamokos, pramogos ir darbai“ įgyvendinimui. Gavome 300 Eur finansavimą. Projekto partneris 

buvo – Vilkiautinio kaimo bendruomenė. Taip pat kartu su bendruomene įgyvendinome ir 

projektą „Būkime sveiki“, kuriam iš visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

gavome 310 Eur.  

Kartu su bendruomene vykome į edukacines, pažintines išvykas: į Rumšiškių liaudies 

buities muziejų, Merkinės lankytojų centrą, Birštoną.  

Vilkiautinio kaimo bendruomenės nariai  – nuolatiniai Liškiavos daugiafunkcio centro 

sporto bei treniruoklių salių lankytojai: ketvirtadieniais ir šeštadieniais žaidžia krepšinį, kitomis 

dienomis treniruojasi treniruoklių salėje, žaidžia tenisą. Krepšinį žaisti į centro salę atvyksta ir 

Kibyšių, Merkinės, Panaros  jaunimas.  
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Liškiavos daugiafunkcis centras ir Vilkiautinio kultūros centras, Vilkiautinio kaimo 

bendruomenė kartu ruošė bei dalyvavo tradicinėse šventėse: minėjome Motinos dieną, šventėme 

Kalėdas.  

Vaikų dienos centro ugdytiniai ruošė programėles ir Liškiavos parapijoje vykusioms 

šventėms: Motinos dienai, Tėvo dienai, Kūčių popietei.  

Informacijos sklaidai atnaujinome centro interneto puslapį: 

www.liskiavosdaugiafunkcis.lt . Taip pat apie centro veiklą informacijas talpiname 

www.facebook.com socialiniame tinkle, rajono spaudoje („Merkio kraštas“).  

2018 metų veiklos tikslas: 

Plėtojant teikiamas paslaugas, didinant materialinius išteklius, užtikrinti efektyvią 

daugiafunkcio centro veiklą.  

Uždaviniai: 

1. Užtikrinti kokybišką priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo teikimą.  

2. Teikti kokybiškas vaikų dienos centro paslaugas. 

3. Sudaryti sąlygas jaunimo užimtumui. 

4. Organizuoti vaikų ir jaunimo užimtumą bei poilsį mokymosi atostogų metu.  

5. Didinti edukacinių paslaugų pasiūlą.  

 

Siekiamybės: 

1. Centre teiksime bent 6 edukacines programas, apie kurias žinos ir į jas vyks ne tik Varėnos , bet 

ir kitų rajonų dalyviai;  

2.Sutvarkytos ir jaunimo poreikiams pritaikytos erdvės; 

3. Įstaigos akreditavimas savanorių priėmimui; 

4. Įsigytas bent 16 vietų autobusas ugdytinių bei stovyklautojų pavėžėjimui; 

5. Pakeisti langai ir atliktas bent kosmetinis remontas, pabaigtas san. mazgų remontas 3-iame 

aukšte; 

6. Sutvarkytas šiluminis mazgas ir šildymo sistema.  

 

  

 

Direktorė                                                                                                           Vita Barišauskienė

      

 

 

PRITARTA 

Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcio centro 

Tarybos 2017 m. sausio 24 d. nutarimu  

protokolo Nr. 1 

 

http://www.liskiavosdaugiafunkcis.lt/
http://www.facebook.com/

