
    PRITARTA 

    Varėnos rajono savivaldybės tarybos 

    2020 m. kovo        d.  

    sprendimu Nr.  

 

 

 

VARĖNOS R. LIŠKIAVOS  DAUGIAFUNKCIO CENTRO  2019  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 – 14 m., II vadybinė 

kvalifikacinė kategorija . 

 

  Veiklų kryptys, darbuotojai, savanoriai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   
 

 

 

 

 

                                                      
 

 

  

                                

 

 

Registruoti lankytojai : 

 

 Ikimokyklinė-

priešmokyklinė 

grupė 

Vaikų dienos 

centras 

Vaikų poilsio 

stovyklos 

Atviros jaunimo erdvės  

  Ikimok. Priešmok.  Vasaros Kitos  Unikalūs 

lankytojai   

Iš viso 

apsilankymų  

2018 m. 8 1 25 90 30 85 Nefiksuota  

2019 m.  4 1 25 90 0 123 3784 

 

 

 

   Direktorius 

Ikimokyklini

s-

priešmokykli

nis ugdymas  

Ūkinė dalis Vaikų 

dienos 

centras 

Vaikų 

poilsio 

stovyklos 

Atviros 

jaunimo 

erdvės  

Kita 

projekt

inė 

veikla  

Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojas 

Ūkvedys 
Vaikų 

dienos 

centro  

auklėtojas  

Stovyklos 

vadovai  Savano-

riai  

Sporto 

organiz

atorius  

Virėjas, 

valytojas, 

atsitikt. 

darbų 

darbinink. 

Savanoriai  Savanoriai  

mailto:liskiavos.mokykla@varena.lt
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       2. Centro  veiklos finansavimas  

Finansiniai šaltiniai 2018 m.  

tūkst. Eur 

2019 m. 

kasinės 

išlaidos  

tūkst. Eur 

2019 m. su 

pasirašytomis 

sutartimis, 

tūkst. Eur.  

1. Savivaldybės biudžetas  78,9 74,7 74,7 

1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos 56,6 58,70 58,70 

1.2.Mokinio krepšelio lėšos 7,7 7,4 7,4 

1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos 14,6 8,4 8,4 

1.5. Kitos dotacijos 0 0,2 0,2 

2. Kiti šaltiniai 18,84 19,82 53,22 

2.1. ES paramos lėšos    

2.3. Kitų finansavimo šaltinių lėšos (projektai, 

parama, programos ir t.t.) 

18,84 19,82 53,22 

Iš viso gauta lėšų: 97,74 94,52 127,92 

 

 

1. Pav. Centro finansavimo šaltiniai 2018, 2019 m.  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

2018 m. 2019 m.

kasinės

išlaidos

2019 m. su

pasirašytomis 

sutartimis

savivaldybės biudžetas

kitos lėšos

 
 

3. Įstaigos veiklos rezultatai. 

  Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras  2019m. veikė vadovaudamasis Lietuvos 

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

atvirųjų jaunimo erdvių  veiklą reglamentuojančiais dokumentais.  

  2019 m. Centro tikslas buvo:  

Plėtojant teikiamas paslaugas, organizuoti kryptingą, sistemingą ir nuoseklią 

daugiafunkcio centro veiklą.  

Uždaviniai: 

1. Užtikrinti kokybišką priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo teikimą, ypatingą dėmesį 

skiriant ugdytinių socialinių bei sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymui.  
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2. Teikti Vilkiautinio bei aplinkinių kaimų vaikams kokybiškas, ugdytinių poreikius 

atitinkančias socialines, užimtumo paslaugas. 

3. Vadovaujantis „žemo slenksčio“ principu, sudaryti sąlygas saugiam  jaunų žmonių poreikius 

atitinkančiam jaunimo užimtumui. 

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

5. Teikti neformaliojo švietimo, socialines, kultūrines, sveikatingumo paslaugas bendruomenei 

bei centro lankytojams.  

 

Centre veikė ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupė, kurią lankė 9-5 ugdytiniai. Juos 

ugdė vyr. auklėtojos kvalifikacinę kategoriją turinti pedagogė. Grupėje buvo ugdomi vaikai nuo 

3 iki 6 metų amžiaus. Ugdymas vyko pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas. Stiprinant vaikų socialinius bei sveikatos stiprinimo įgūdžius, grupės ugdytiniai 

dalyvavo centro vykdomuose sveiktos stiprinimo (Varėnos rajono savivaldybės biudžetas), 

sveikos mitybos (finansavo VŠĮ „Humana People to People Baltic“),  aplinkosaugos 

projektuose (Varėnos rajono savivaldybės biudžetas). Baigiantis mokslo metams, vaikai, lydimi 

moktojos bei dalies tėvelių, aplankė Karpiškių žvėrynėlį. Kelionė finansuota mokinio krepšelio 

lėšomis. 

   

Centre ir toliau teikėme vaikų dienos centro paslaugas. Teikėme paraiškas šios veiklos 

finansavimui. Lėšos šiai veiklai buvo gautos iš SADM  ( 15992 Eur) bei VŠĮ „Humana People 

to People Baltic“  ( 3000 Eur). Centro ugdytiniai gavo nemokamą maitinimą, vyko edukaciniai 

užsiėmimai, dalis ugdytinių buvo pavežami į centrą ir iš jo. Projekto lėšomis buvo perkamos 

vaikų priežiūros paslaugos, vyko užsiėmimai su psichologe. Vaikų dienos centro veiklos buvo 

vykdomos ir vasarą. Vaikai turėjo galimybę ilsėtis centro organizuotoje stovykloje. Taip pat 

vyko ir patyriminės keliaujančios stovyklos „Voratinklis“ užsiėmimai, kuriuos vedė Lietuvos 

vaikų ir jaunimo centro darbuotojos.  
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 Baigiantis vasarai, vaikų dienos centro lankytojai išvyko į kelionę po Anykščius. 

Aplankėme Jono Biliūno tėviškę, Antano Baranausko klėtelę, Antano Vienuolio-Žukausko 

memorialinį namą-muziejų, Šeimyniškėlių piliakalnio pilį, Siauruko, Arklio muziejus, 

pasivaikščiojo Medžių lajų taku.   

  

  

 

Vaikų dienos centre vaikams vyko piešimo ant vandens, žvakių liejimo, šiaudinio žaisliuko 

rišimo, muzikos, sporto užsiėmimai. Užsiėmimuose aktyviai talkino dienos centro savanoriai, 

kurių 2019 m. turėjome 9. Penktadieniais dienos centro ugdytiniams vyko muzikos pažinimo 

užsiėmimai, kuriuos vedė savanorė Ramunė Žilienė.  
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Dalyvavę edukacijose bei išmokę vieno ar kito amato, vaikų dienos centro ugdytiniai vyko į 

aplinkinių bendruomenių (Panaros, Vilkiautinio) šventes, kur švenčių dalyvius mokė lieti 

žvakes, piešti ant vandens. Tai didino paauglių pilietiškumą, pasitikėjimą savimi, užimtumą.  

                             

Įgyvendinant trečiąjį uždavinį, centre veikė atviros jaunimo erdvės. Jaunuoliai aktyviai 

lankė sporto, treniruoklių, stalo teniso sales bei kitas erdves. Čia vyko treniruotės, muzikos 

užsiėmimai, filmų peržiūros. Sporto erdvėse vyko krepšinio, tinklinio treniruotės, varžybos.  

Kovo 11-osios krepšinio turnyre (4x4) dalyvavo komandos iš Perlojos, Viečiūnų, Vilkiautinio, 

Kibyšių, Merkinės. Birželio mėnesį krepšinio bei tinklinio turnyrai buvo skirti Vilkiautinio 

bendruomenės kaimo šventei. Į varžybas susirinko krepšininkai iš Varėnos, Merkinės, 

Vilkiautinio, Kibyšių. Tinklinį žaidė Vydenių, Varėnos, Merkinės, Vilkiautinio, Kibyšių, 

Panaros sportininkai.  
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Lankymosi erdvėse laikas pritaikytas prie besilankančių poreikių. Erdvėse jaunuolių 

laukiam pirmadieniais- penktadieniais nuo 15.00 iki 20.00 val. bei šeštadieniais nuo 16.00 iki 

20.00 val. 2019 m. jaunimo erdvėse apsilankė 123 unikalūs lankytojai. Bendras ervių lankytojų 

skaičius – 3784.  

Jaunimo erdvių lankytojai dalyvavo Jaunimo dienos renginiuose, „Tarmių lobynų 

varžytuvėse“, projekte „Skambantis parkas“, vyko į varžybas Perlojoje, vyko susitikimas su 

rašytoja Rasa Sage, dalyvavo akcijoje „Darom“.  

        

 

Įgyvendinant ketvirtą uždavinį, centre organizavome vaikų poilsio stovyklas. Per 2019 

m. stovyklose atostogavo 90 stovyklautojų, atvykusių iš įvairių Lietuvos vietovių, o taip pat 

Airijos, Anglijos, Vokietijos. 2019 m. stovyklose vykdėme neformalaus švietimo programą 

„Gamtos taku“. Atostogaujantys vaikai vyko į saugomas teritorijas (Dzūkijos  nacionalinį parką, 

Žuvintą, Metelius), vykdė tyrimus, žaidė komandinius, stalo, aktyviuosius, sporto žaidimus... 

        

 Įgyvendinant penktąjį uždavinį, organizavome bei kartu su aplinkinėmis 

bendruomenėmis dalyvavome valstybinių švenčių bei atmintinų dienų minėjimuose, šventėse 

(Vasario 16-oji, Kovo 11-oji, Liepos 6-oji, Kalėdos, Motinos, Tėvo dienos, Vilkiautinio kaimo 

šventė, Panaros kaimo šventė),  teikėme maitinimo paslaugas Vilkiautinio bei aplinkinių kaimų 

bendruomenėms. Kaimo bendruomenė turėjo galimybę esant poreikiui kreiptis dėl pagalbos 

naudojantis IT technologijomis (pildant ir siunčiant dokumentus, teikiant prašymus ir pan.).   
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4. Projektinė veikla. 

2019 m. Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras teikė paraiškas projektinėms veikloms: 

Eil. 

Nr.  

Projekto pavadinimas/ 

finansavimo šaltinis  

Prašyta suma, Eur Gauta suma, Eur  Pastabos  

1.  Vaikų dienos centras 

„Spyglys-2“ /SADM 

15 992 15 992 - 

2. Edukacinių programų 

įgyvendinimo vaikų vasaros 

stovyklose programa 

„Gamtos taku“/ ŠMPF 

2 587 2 587 Finansuojama 

30%, programos 

įgyvendinimo 

kainos. 70 % 

kainos sumoka 

vaikų 

tėvai/globėjai.  

3. „Spyglio vaišės 2019“/ 

„Humana People to People 

Baltic“ 

3 000 3 000  

4.  „Sportuoti – sveika, naudinga 

ir įdomu“/ ŠMSM 

31 534 31 534 Projektas bus 

įgyvendinamas 

2020-2022 m. 

5. „Veikiam“/ Varėnos rajono 

savivaldybė 

715 700 Buvome 

partneriais 

6. „Spyglio“ ir partnerių 

ekologijos pamokos, 

pramogos ir darbai 2019“/ 

Varėnos rajono savivaldybė 

391 391  

7. „Gyvenkime sveikiau 

2019“/Varėnos rajono 

savivaldybė 

350 330  

8. „Jaunimo veiklos 

Vilkiautinyje”/SADM 

7950 0 Projektas liko 

rezerve. Gavome 

mažiau balų, nes 

neturime jaunimo 

darbuotojo.  

 Iš viso:  62519 54534  

 5.   Įstaigos patikrų rezultatai, išvados.  

2019 m. liepos mėn. 2 d. buvo atliktas centro kaip viešojo maitinimo įmonės patikrinimas. 

Nurodyta  užtikrinti sienų, grindų, lubų gerą higieninę būklę plovyklos patalpoje, sandėlyje medines 

lentynas pakeisti nerūdijančio plieno lentynomis. Trūkumus pašalinome iki 2019 m. liepos 30 d.  

2019 m. spalio 18 d. įstaigą tikrino Nacionalinės visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos Alytaus departamento Varėnos skyrius. Nurodyta ikimokyklinio ugdymo 

klasėje sudėti langų ribotuvus, pakeisti klasės bei koridoriaus gringų dangas, pakeisti sunkiai 

varstomas lauko duris, nes jos nesaugios. Iki nurodyto termino (t. y. 2020 m. sausio 18 d.) 

ikiokyklinio ugdymo klasėje sudėjome langų ribotuvus. Grindų remontą planuojame atlikti iki 2020 

m. rugsėjo 1d. Sudėtingiausia pakeisti įėjimo duris, nes tam neturime lėšų, todėl, manome, kad šio 

reikalvimo įgyvendinti nepavyks.   

Direktorė                                                                                                           Vita Barišauskienė 

 


