VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO VARĖNOS R. LIŠKIAVOS DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2020 METŲ
VEIKLOS ATASKAITAI
2021 m. balandžio 7 d. Nr. T-IX-581
Varėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19
punktu, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Varėnos rajono
savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-VIII-89 „Dėl Varėnos rajono
savivaldybės tarybos veiklos reglamento“, 209 punktu, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r
e n d ž i a:
Pritarti Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcio centro 2020 metų veiklos ataskaitai (pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui
(Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administracinio teismo rūmams (A. Mickevičiaus
g. 8A, Kaunas) per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos.

Savivaldybės meras

Algis Kašėta

Švietimo skyriaus vedėja
Stasė Bingelienė
2021-04-07
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PRITARTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2021 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr. T-IX-581

VARĖNOS R. LIŠKIAVOS DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2020 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 – 16 m., II vadybinė kvalifikacinė
kategorija.
Veiklų kryptys, darbuotojai, savanoriai:
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2. Centro veiklos finansavimas
Finansiniai šaltiniai
1. Savivaldybės biudžetas
1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos
1.2.Mokinio krepšelio lėšos
1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos
1.5. Kitos dotacijos
2. Kiti šaltiniai
2.1. ES paramos lėšos
2.3. Kitų finansavimo šaltinių lėšos (projektai,
parama, programos ir t.t.)
Iš viso gauta lėšų:

2018 m.
tūkst. Eur
78,9
56,6
7,7
14,6
0
18,84

2019 m.
tūkst. Eur
74,7
58,70
7,4
8,4
0,2
19,82

2020 m.
tūkst. Eur.
78,7
64,2
8,6
5,9

18,84

19,82

34,8

97,74

94,52

113,5

34,8

1. Pav. Centro finansavimo šaltiniai 2018, 2019, 2020 m.

3. Įstaigos veiklos rezultatai.
Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras 2020 m. veikė vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos Švietimo įstatymu, centro nuostatais, kitais biudžetinių įstaigų, vaikų dienos centrų,
atvirųjų jaunimo erdvių veiklą reglamentuojančiais dokumentais.
2020 m. Centro tikslas:
Organizuoti kryptingą, sistemingą ir nuoseklią daugiafunkcio centro veiklą, ypatingą
dėmesį skiriant darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui bei įstaigoje vykdomų veiklų įsivertinimui.
2020 m. Centro uždaviniai:
1. Užtikrinti kokybišką priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo teikimą, ypatingą dėmesį
skiriant ugdytinių socialinių bei sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymui.
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. Siekiant įstaigos pažangos, tobulinti darbuotojų kvalifikaciją profesinių bei dalykinių
kompetencijų srityse.
6. Organizuoti įstaigoje vykdomų veiklų įsivertinimą bei rezultatų panaudojimą įstaigos
veiklos planavimui. Centro veiklos principai:
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1. Orientavimasis į bendruomenės poreikius – nuolat įsiklausome į bendruomenės poreikius,
lūkesčius bei, atsižvelgdami į juos, organizuojame savo veiklą;
2. Papildomumo – nedubliuojame šalia esančių įstaigų, o jas papildome, bendradarbiaujame;
3. Prieinamumo – paslaugas teikiame tiek savo, tiek aplinkinių bendruomenių nariams,
nepriklausomai nuo jų amžiaus, išsilavinimo, socialinės ar ekonominės padėties ir pan.;
4. Kompleksiškumo – teikiamos paslaugos apima kelias sritis (ugdymas(is), savanorystė,
socialinės paslaugos, užimtumas, poilsio ir užimtumo organizavimas vasarą, sveikatinimo(si)
programos ir kt.);
5. Lankstumo – atsižvelgiame į socialinius, kultūrinius vietos bendruomenės pokyčius,
siekiame tenkinti nuolat kintančias vietos bendruomenės reikmes;
6. Aktyvaus bendruomenės įtraukimo – atsižvelgiama į bendruomenės narių nuomonę,
mintis dėl centro veiklos krypčių;
7. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo – bendradarbiaujame su Varėnos rajono savivaldybe,
Druskininkų rajono savivaldybe, aplinkinėmis bendruomenėmis, vaikų dienos centrą lankančių
ugdytinių lankomomis ugdymo įstaigomis ir kt.
2020 m. Centre veikė ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupė, kurią lankė 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 „Gyvenkime sveikiau 2020“ (Varėnos rajono savivaldybės
biudžetas), sporto „Sportuoti – sveika, naudinga ir įdomu“ (ŠMPF) projektuose. Šalyje paskelbus
karantiną dėl COVID-19 ligos, dalis ugdymo (kovo, balandžio mėn.) vyko nuotoliniu būdu.
Atsižvelgiant į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos
ministerijos Alytaus departamento Varėnos skyriaus patikros reikalavimus, 2020 m. ikimokykliniopriešmokyklinio ugdymo klasėje bei šalia jos esančiame koridoriuje buvo pakeista grindų danga. Tai
užtikrino saugesnes bei estetiškesnes sąlygas ugdytiniams.

Centre ir toliau teikėme vaikų dienos centro paslaugas. Lėšos šiai veiklai buvo gautos iš SADM
( 15998 Eur) pagal pateiktą projerktą „Vaikų dienos centras „Spyglys-3“. Vaikų dienos centro
paslaugomis naudojosi 15 šeimų 26 vaikai iš Žeimių, Panaros, Vilkiautinio kaimų. 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 ilsėjosi centro organizuotoje
stovykloje.
Baigiantis vasarai, vaikų dienos centro lankytojai aplankė Vilniaus zoologijos sodą (bilietus
dovanojo Varėnos rajono savivaldybės Paramos skyrius), Molėtus, Dubingius.
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Vadovaujantis „Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622 bei
Varėnos rajono savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo ir kokybės kontrolės tvarkos aprašu,
patvirtintu 2020 m. spalio 16 d. Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
Nr.DV-874, 2020 m. lapkričio mėn. 24 d. Varėnos rajono savivaldybės administracijos Socialinės
paramos skyriaus vedėjos sprendimu Nr. 3 Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcio centro vaikų dienos
centrui „Spyglys“ suteikta teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą.
Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras - Varėnos rajono savivaldybės partneris projekte
„Varėnos rajono savivaldybės bendruomeninių vaikų globos namų, vaikų dienos centrų steigimas ir
plėtra“. Džiugu, kad projekto dėka buvo pagerintos vaikų dienos centro patalpos: suremontuota bei
apšildyta užimtumo klasė, virtuvėlė, tualeto ir dušo patalpos, įėjimas pritaikytas neįgaliems centro
lankytojams. Taip pat šio projekto lėšomis bus įsigyti baldai, televizorius, kompiuteris, konvekcinė
krosnis bei kita įranga.
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Centre ir toliau veikė atviros jaunimo erdvės. Jaunuoliai aktyviai lankė sporto, treniruoklių,
stalo teniso sales bei kitas erdves. Sporto erdvėse vyko Vasario 16-ajai skirtas stalo teniso turnyras,
kuriame dalyvavo 12 dalyvių (6 merginos ir 6 vaikinai). Visi varžybų nugalėtojai (tiek merginos, tiek
vaikinai) buvo apdovanoti I, II ir III vietos medaliais ir taurėmis. Kovo 11-osios krepšinio turnyras
(4x4) dėl karantino buvo perkeltas į laikotarpį po karantino ir vyko birželio mėn. Turnyre dalyvavo
4 komandos (iš Druskininkų, Merkinės, Vilkiautinio, Varėnos), o baudų, tritaškių mėtymo turnyruose
dalyvavo 6 merginos, 5 vaikai bei 13 vyrų. Krepšinio varžybų nugalėtojai (komandos) buvo
apdovanoti I, II, III vietos taurėmis bei medaliais. I, II, III vietos medaliais buvo apdovanoti ir baudų
bei tritaškių mėtymo nugalėtojai (medalius gavo kiekvienos grupės - vyrų, moterų, vaikų I, II ir III
vietos nugalėtojai).
Birželio 27 d. vyko tinklinio 6x6 turnyras. Į varžybas atvyko 5 komandos iš Druskininkų,
Vydenių, Varėnos, Merkinės, Vilkiautinio. Komandos nugalėtojos (I, II ir III vietos) buvo
apdovanotos taurėmis, o jų žaidėjai – medaliais.
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Centre vyko vaikų poilsio stovyklos. Per 2020 m. stovyklose atostogavo 60 stovyklautojų,
atvykusių iš įvairių Lietuvos vietovių. 2020 m. stovyklose vykdėme neformalaus švietimo programą
„Amatai ir tradicijos-2“. Stovykloje vaikai susipažino su keramikų amatu, mokėsi žiesti, liejo žvakes,
vėlė vilną, sužinojo bitininkystės istoriją, kodėl senovėje buvo toks paklausus bičių vaškas. Mokėsi
virti vieną iš dzūkų patiekalų - "ausukes", kepti „grikines babkas“. Programoje buvo numatyta išvyka
į Prienų krašto muziejų. Muziejuje aplankėme tuo metu veikiančias ekspozicijas, dalyvavome
pynimo, audimo edukacijose. Vaikai ne tik mokėsi austi apyrankes, bet ir aplankė tuo metu
veikiančias liaudies amatininkų parodas, žavėjosi gražia muziejaus aplinkaDaug dėmesio skyrėme
stovyklautojų tarpusavio bendravimui ir bendradarbiavimui. Tam organizavome įtraukiančius
susipažinimo, komandos formavimo žaidimus. Stovyklą skirstėme į būrius, tad bendras darbas būryje
taip pat skatino bendradarbiavimą. Teigiamo bei tolerantiško elgesio skatinimui, vakarais vyko
vertinimo/įsivertinimo užsiėmimai (refleksija), kurių metu teigiamai įsivertinę/įvertinti paaugliai
turėjo galimybę rinkti „vaivorykštės lašelius“. Baigiantis stovyklai, visi lašiukai virto stovyklos
pinigėliais, už kuriuos stovyklautojai gavo atminimo dovanėlių.

T-IX-581

Visi (3) darbuotojai (išskyrus aptarnaujantį personalą) kvalifikaciją kėlė vidutiniškai 3
dienas per metus. Dalyvavome seminaruose, mokymuose:
1. „Skaitmeninių priemonių kūrimas efektyviam vaikų ugdymui“ (40 val.);
2. „Refleksija: kaip ją panaudoti kokybiškam grįžtamajam ryšiui“ (6 val.);
3. „Patyčių prevencija ir intervencija“ (8 val.);
4. „Nuotolinis mokymas(is). Kaip pasirengti ir kokias priemones pasitelkti į pagalbą?” (2,5
val.);
5. „Socialinės priežiūros paslaugų mokymai” (8 val.);
6. “Internetinis seminaras 2020 m. kvietimo Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų
sporto projektų vykdytojams“ (8 val.);
7. „Komandiniai mokymai, skirti vaiko gerovės srityje dirbantiems specialistams“ (8 val.).
Iš viso kvalifikaciją tobulinome 80,5 val.
4. Projektinė veikla.
2020 m. Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras teikė paraiškas projektinėms veikloms:
Eil.
Projekto pavadinimas/
Prašyta suma,
Gauta suma, Eur Pastabos
Nr.
finansavimo šaltinis
Eur
1.
2.

3.

4.

Vaikų dienos centras
„Spyglys-3“ /SADM
Edukacinių programų
įgyvendinimo vaikų vasaros
stovyklose programa
„Amataiir tradicijos-2“/
ŠMPF
Vaikų vasaros stovyklų ir
kitų neformaliojo vaikų
švietimo veiklų programa
„Amatai ir tradicijos-2“/
Varėnos rajono savivaldybė
(VB lėšos)
„Gyvenkime sveikiau
2020“/Varėnos rajono
savivaldybė
Iš viso:

15 998

15 998

-

3372,60

3372,60

Finansuojama
30%, programos
įgyvendinimo
kainos.

3919

3919

Finansuojama
70%, programos
įgyvendinimo
kainos.

350

350

-

2020 m. pradėjome įgyvendinti trejus metus truksiantį projektą „Sportuoti – sveika,
naudinga ir įdomu“ (finansuoja Švietimo mainų paramos fondas). Veiklai vykdyti projekto lėšomis
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sukurta viena darbo vieta, įdarbintas sporto organizatorius, įgyvendinama nauja veikla – sporto
užsiėmimai moterims ir merginoms. 2020 m. projekto įgyvendinimui panaudojome 10 000,52 Eur.
Įstaigoje organizuojamas veiklų įsivertinimas bei rezultatų analizė, pritaikymas tolimesnių
veiklų planavime. Atliktus įsivertinimą 2020 m., tobulinimui(si) pasirinkta III sritis (Ugdymo(si)
aplinka). Atsižvelgiant į įsivertinimo rezultatus, avarinės būklės krepšinio lentos bei lankai pakeisti
saugiomis šiuolaikiškomis lentomis ir lankais.

5. Įstaigos patikrų rezultatai, išvados.
2020 m. įstaigą stovyklos metu tikrino Švietimo mainų paramos fondas, kadangi veiklos
vykdymui skyrė dalį lėšų. Tikrintojos stovyklos veiklai pastabų neturėjo.
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius 2020 m. birželio
3d. atliko valstybinę žemės naudojimo kontrolę. Patikrinimo metu žemės naudojimo pažeidimų
nenustatyta.

Direktorė

Vita Barišauskienė
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