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SPRENDIMAS 
DĖL TRAKŲ RAJONO JAUNIMO TURIZMO IR LAISVALAIKIO 
CENTRO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 

 
2017 m. vasario 2 d. Nr. SP-21 

Trakai 
 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 

punktu bei Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro nuostatomis, patvirtintomis 2014 

m. rugpjūčio 21 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. S1-240, Trakų rajono 

savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a patvirtinti Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio 

centro 2016 m. veiklos ataskaitą (pridedama). 
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PATVIRTINTA 
         Trakų rajono savivaldybės tarybos  
         2017 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. S1-21 
 
 

TRAKŲ RAJONO JAUNIMO TURIZMO IR LAISVALAIKIO CENTRO 
2016 M. VEIKLOS ATASKAITA 

 
 
Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras (toliau Centras) – Trakų rajono 

savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti neformalaus švietimo, laisvalaikio organizavimo 

paslaugas, sudaranti sąlygas vaikų ir jaunimo lavinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimui bei 

socializacijai. Pagrindinė centro veiklos rūšis – papildomas ugdymas. 

Centro tikslas – kryptinga veikla padėti vaikui įgyti kompetencijas, tapti sąmoninga 

asmenybe, sugebančia atsakingai ir kūrybingai spręsti savo problemas, aktyviai veikti 

visuomenėje bei prisitaikyti prie kintančios aplinkos, tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir 

saviraiškos poreikius, teikiant kokybišką neformalųjį ugdymą pagal neformaliojo ugdymo 

programas. 

Centras didžiausią dėmesį skiria mokinių užimtumui po pamokų, poilsio dienomis ir 

atostogų metu. Viena iš pagrindinių centro veiklų – kaimo vietovių vaikų ir jaunimo užimtumo 

problemų sprendimas, užimtumo organizavimas. 

Nuo 2008 m. sausio 28 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. S1–1 

įsteigtas filialas – Lentvario jaunimo centras, nuo 2015 m. vasario 12 d. Trakų rajono 

savivaldybės tarybos sprendimu Nr. S1-9 įsteigta Trakų atvira jaunimo erdvė, kurie vykdo 

atvirąjį darbą su jaunimu, teikia socialines, pedagogines ir psichologines paslaugas. Atvirų 

jaunimo centrų tikslinė grupė yra jaunimas nuo 14 iki 29 metų. Ypatingas dėmesys skiriamas 

mažiau galimybių turinčiam, mažiau motyvuotam jaunimui, kuris dėl įvairių priežasčių neturi 

galimybių ar nenori įsitraukti į jaunimo veiklos pasiūlymus. Atviras darbas su jaunimu – tai 

veikla, vykdoma remiantis Atvirų jaunimo centrų ir erdvių koncepcija, skatinanti jaunus žmones 

dalyvauti konkrečioje veikloje ir ugdanti jų socialinius įgūdžius. Centras savo veikloje 

vadovaujasi šiais atviro darbo su jaunimu principais: atvirumo – centras yra atviras socialiniams 

kultūriniams pokyčiams, skirtingoms gyvenimo situacijoms, sąlygoms, pasaulėžiūroms bei jaunų 

žmonių pomėgiams; prieinamumo – centre vykdomos veiklos ir teikiami pasiūlymai jaunam žmogui 

nepriklauso nuo narystės, nėra dalyvavimo mokesčių ar kitų veiksnių, galinčių riboti jaunų žmonių 

įsitraukimo galimybes; savanoriškumo – visos atviro darbo veiklos ar įsitraukimo į jas pasiūlymai 

yra paremti jaunų žmonių savanorišku laisvu apsisprendimu; aktyvaus dalyvavimo – jauni 

žmonės įsitraukia ir aktyviai dalyvauja priimant sprendimus dėl konkrečių atviro darbo su 

jaunimu vykdymo sąlygų nustatymo; orientavimosi į jaunų žmonių socialinius poreikius – 

atviras darbas su jaunimu orientuojamas į jaunų žmonių poreikius, jų gyvenimo situaciją ir 

sąlygas, sprendžiami tie klausimai, kurie domina jauną žmogų ir yra jam svarbūs. 



Centro uždaviniai yra: sukurti sąlygas, kad savarankiškai apsisprendęs jaunimas 

dalyvautų konkrečiose veiklose, ypač siekiant įtraukti švietimo veikloje ir darbo rinkoje 

nedalyvaujančius jaunus žmones, užtikrinti, kad veikla atitiktų jauno žmogaus poreikius ir 

prisidėtų prie visapusiškos asmenybės tobulinimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo; 

sukurti sąlygas, kad jaunas žmogus būtų motyvuojamas dalyvauti jo poreikius atitinkančioje 

veikloje, skatinamas tobulėti ir ugdyti verslumo bei darbo rinkai reikalingus įgūdžius. 

Biudžeto asignavimai. 

1 pav.  

 
 

Biudžeto asignavimai: 

2014 metais – 97,34 Eur. 

2015 metais – 156,8 Eur. 

2016 metais – 115,2 Eur.  

2015 m. skirtos papildomos lėšos (56,- tūkst. eurų) naujų Lentvario jaunimo centro 

patalpų įrengimui (Bažnyčios g. 26, Lentvaris). Šiuo metu patalpos tinkamos atviram darbui su 

jaunimu. Jos yra centre, lengvai randamos, jaunimui patrauklioje miesto dalyje. Šiose patalpose yra kelios 

skirtingos erdvės, kuriose galima vykdyti skirtingą veiklą: kambarys muzikos užsiėmimams, stalo 

žaidimams, erdvės biliardui ir laisvalaikiui, kompiuterių klasė, virtuvė su įranga. Aplinka tapo 

patrauklesnė jaunimui, darbuotojams nereikia šalti, darbas tapo kokybiškesnis. Naujos, jaukios patalpos 

pritraukė dar daugiau jaunimo. 

 

 

 

 

 



Centro struktūra. 

2 pav. 

 
Ją sudaro: 

 – administracija. Ji atsakinga už centro veiklos planavimą ir organizavimą, projektinės 

veiklos centre inicijavimą; 

 – mokomųjų grupių treneriai - sporto mokytojai. Dirba ugdomąjį darbą su vaikais ir 

jaunimu iš įvairių Trakų rajono vietovių (Trakų, Senųjų Trakų, Lentvario, Aukštadvario, 

Rūdiškių, Paluknio, Onuškio seniūnijose); 

– specialistai - jaunimo darbuotojai (Lentvario jaunimo centras, Trakų atvira jaunimo 

erdvė). Jaunimo darbuotojų veiklos tikslas vykdyti darbą su jaunimu, siekiant, kad jauni žmonės 

taptų sąmoningi, savarankiški, atsakingi už savo ir visuomenės gerovę. 

– buhalteris. Atsako už finansinę centro veiklos apskaitą. 

Šiuo metu centre yra įsteigtos 12 pareigybių. Darbuotojai dirba pagal darbo sutartis.  

Pareigybių skaičius per pastaruosius trejus metus nesikeitė. 
 

Mokomųjų grupių skaičius 
3 pav. 
 

 
Turizmo mokomosios grupės (9–ios): 
 



1 – Aukštadvaryje (18 ugdytinių);   

1 – Rūdiškėse (16 ugdytinių);     

4 – Trakuose (48 ugdytiniai);     

1 – Paluknyje (18 ugdytinių); 

1 – Onuškyje (15 ugdytiniai) 

1 – Lentvaryje (12 ugdytinių);  

 

1 orientavimosi sporto grupė Aukštadvaryje (17 ugdytinių);     
 
1 žirginio sporto grupė Trakuose (12 ugdytinių). 
 
Iš viso – 156 ugdytiniai: 
 

Mokomųjų grupių ugdytinių skaičius 

4 pav. 

 
Per pastaruosius trejus metus mokomųjų grupių ugdytinių skaičius beveik nekito.  

 

Lankytojai (5,6 pav.). Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro filialo 

Lentvario jaunimo centre ir Trakų atviroje jaunimo erdvėje lankėsi 14 - 29–ių metų amžiaus 

jaunimas. Iš viso 2016 metais Lentvario jaunimo centro veikloje dalyvavo 3600 jaunuolių,  

Trakų atviroje jaunimo erdvėje – 1350 jaunuolių. 

 

 

 

 

 



Lentvario jaunimo centro lankytojų skaičius 

5 pav. 

 
 
Šiuo metu patalpos yra Lentvario miesto centre, lengvai randamos. Šiose patalpose yra kelios 

skirtingos erdvės, kuriose galima vykdyti skirtingą veiklą: kambarys muzikos užsiėmimams, stalo 

žaidimams, erdvės biliardui ir laisvalaikiui, kompiuterių klasė, virtuvė. Aplinka tapo patrauklesnė 

jaunimui. Naujos, jaukios patalpos pritraukia vis daugiau jaunimo, per vieną darbo dieną centre apsilanko 

apie 20–25 jaunuoliai. 

 

Trakų atviros jaunimo erdvės lankytojų skaičius 

6 pav. 

 
 

Teikiama pagalba. Centras teikia metodinę, informacinę, konsultacinę ir praktinę 

pagalbą dalykų mokytojams bei klasių vadovams ugdytinių užimtumo po pamokų organizavimo 

klausimais. 

Bendradarbiavimas. Centras sėkmingai bendradarbiauja su įvairiomis rajono švietimo 

įstaigomis, Trakų rajono policijos komisariatu, VŠĮ Nectarus, nevyriausybinėmis jaunimo ir su 



jaunimo dirbančiomis organizacijomis, Trakų istoriniu nacionaliniu parku, Aukštadvario 

regioniniu parku, Trakų rajono urėdija, Lietuvos keliautojų sąjunga, Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centru ir kt. 

 

Projektai 

7 pav. 

 

     2016 m. buvo vykdomi projektai, kuriuos finansavo Jaunimo reikalų departamentas 

(1500 €) ir Trakų rajono savivaldybė (2205 €). Iš viso 3705 €. 

Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2016 m. konkurso projektas 

„Mes čia!" (1500 €). Tikslas – jaunų žmonių aktyvus dalyvavimas saviraišką skatinančiose 

veiklose, ugdant socialines kompetencijas, sveikatingumo įgūdžius ir fizinį aktyvumą. 

Trakų rajono savivaldybės sporto projektinės veiklos finansavimo 2016 metais konkurso 

projektas „Sportas – tai fizinė, emocinė ir dvasinė sveikata – 2016 ! “ (300 €). 

Projekto tikslas – pasiruošti respublikinėms turizmo ir orientavimosi sporto varžyboms ir 

jose dalyvauti. Renginiuose dalyvavo apie 200 vaikų ir jaunimo iš kaimo vietovių. Tai suteikė 

galimybę jaunimui turiningai praleisti laisvalaikį, garantavo ugdytinių užimtumą, buvo 

populiarinamas turizmo, orientavimosi bei žirginis sportas. 

Vaikų socializacijos programų rėmimo konkurso projektas „Tėviškės keliais 2016” (500 

€).  

Projekto tikslas – plėtoti vaikų ir jaunimo socializacijos galimybes, sudaryti sąlygas 

susipažinti su Lietuvos gamtos, istoriniais paminklais, etnokultūriniu paveldu, skatinti ugdytinių 

saviraišką, lavinimąsi bei bendradarbiavimą. 

Projekte dalyvavo 30 ugdytinių. Buvo organizuota keliaujanti stovykla, kurios metu 

ugdytiniai aplankė Neries regioninio parko vietoves, susipažino to krašto papročiais, istorija. 

Sukurta saugi ir sveika ugdymo ir socializacijos aplinka, skatinami pažinimo, lavinimosi 



poreikiai; padėta rizikos grupės vaikams atrasti „savęs“ vertinimo, saviraiškos kelią, vedantį į 

sveiką, saugų vaikų ir jaunimo gyvenimą, ugdantį atsparų žalingiems įpročiams; mokoma 

paauglius kaip spręsti problemas, konfliktus, sugebėti kontroliuoti elgesį. 

2016 m. Jaunimo projektinės veiklos finansuoti projektai 

Projektas „Naktinė lyga“( 290 €).  Tikslas – suteikti galimybę Trakų r. jaunimui 

laisvalaikį praleisti aktyviai, prasmingai, įdomiai. Buvo vykdomos „Naktinio krepšinio“ 

varžybos. 

Uždaviniai: 
- Skatinti jaunuolių fizinį aktyvumą 

- Skatinti Trakų r. jaunimo bendravimą ir bendradarbiavimą. 

- Suteikti kokybišką laisvalaikio praleidimo galimybę vasaros atostogų metu. 

 Varžybose dalyvavo apie 100 jaunuolių. Projektą organizavo ir vykdė Lentvario jaunimo 

centro savanoriai. 

Projektas „Gatvės ritmu 9“ (350 €.) 

 Projektas – tęstinis. Projekto renginiai Lentvaryje vykdomi nuo 2008 metų.  

Projekto tikslas – pritraukti socialiai pažeidžiamą ir mažiau galimybių turintį vietos 

jaunimą suteikiant kokybišką laisvalaikio praleidimo, savirealizacijos galimybes. Renginio 

tikslinė grupė: jaunuoliai nuo 14 iki 29 metų. „Gatvės ritmu 9“ – tai vienos dienos renginys, 

kurio metu jauniems žmonėms suteikiama galimybė pasirodyti ir pabendrauti su miesto 

bendruomene. Pagrindinė renginio tema – gatvės kultūra (graffity, gatvės šokiai, freestylinimas, 

repas, streetworkout‘as ir t.t) 

Projektas „Žalias Aš ir Žalias sodas“ (340 €). 

Projekto tikslas – Trakų atviros jaunimo erdvės terasoje įrengti lysves. Pasėtos ir 

sudaigintos daržovių, prieskoninių žolelių, vaistažolių sėklos vėliaus buvo sodinamos ir 

prižiūrimos. Projekto metu vyko paskaitos apie daržo priežiūrą, vaistažoles, sveiką maistą.  

Projektas „Tu gali !" (425  €). 

Projekto tikslas – sukurti erdvę jaunimui prasmingai leisti laisvalaikį, pvz., sportuojant. 

Uždaviniai:  

- Sukurti lengvai prieinamą sporto erdvę Trakų jaunimui; 

- Skatinti fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną; 

- Skatinti kokybišką ir aktyvų jaunimo laisvalaikio praleidimą,  

- Organizuoti sportines veiklas ir varžybas. 

 

 

 

 

 



Dalyvavimas tarptautinėse jaunimo mainų programose 

8 pav. 

 

Per 2016 m. Lentvario jaunimo centre sulaukta daug jaunų žmonių, pageidaujančių 

dalyvauti tarptautinėse jaunimo mainų programose. Penkiolikoje iš jų dalyvavo 72 jaunuoliai iš 

Trakų rajono:  

„Sucessfulyouth“ Lietuvoje – 6 jaunuoliai. 

„Border line board games“ Portugalijoje – 1 jaunimo centro darbuotojas. 

„Action 2“ Lietuvoje – 6  jaunuoliai.  

„Active“ Italijoje – 6 jaunuoliai. 

„Socialjusticeforourfuture“ part 1 Airijoje – 6 jaunuoliai. 

„Study visit“ Ukrainoje – 1 jaunimo centro darbuotojas. 

„Forced2Move“ Lietuvoje – 7 jaunuoliai. 

„Socialjusticeforourfuture“ part 2 Lietuvoje – 6 jaunuoliai. 

„Say (Hi)king“ Gruzijoje – 7 jaunuoliai.  

„Breakingtheborders“ Lietuvoje – 6 jaunuoliai. 

„Europa‘skrater, symbolofdifferences“ Italijoje – 6 jaunuoliai. 

„Equal differences“ Lietuvoje – 5 jaunuoliai. 

„Culturethroughtheyouthlense“ Švedijoje – 5 jaunuoliai. 

„Feed the body heal the soul" Lietuvoje – 6 jaunuoliai. 

„Europa's krater, Symbol of Differences" Italijoje – 1 jaunimo centro darbuotojas. 
 

 

2016 metų renginiai 
 

EEil. 
 

Data Renginio pavadinimas Dalyvių 
skaičius 

1. 2016-01-25 Ekskursija Vilniuje. Apsilankymas foto parodoje „Vietiniai. 
Neparasta kelionė į Trakų kraštą“  

5 



2. 2016-02-12 Šiaurietiško ėjimo mokomasis žygis Varnikų miške 8 

3. 2016-03-02 Kvalifikacijos tobulinimo seminaras “Ugdanti gamta: edukacija 
šalies saugomose teritorijose, gerosios patirtys ir naujos galimybės" 
Marcinkonyse, Varėnos r. 

5 

4. 2016-03-17 Šventė Žemės dienai paminėti Trakuose 68 

5. 2016-04-29 Mokomųjų grupių ugdytinių orientavimosi sporto varžybos 
Aukštadvaryje 

72 

6. 2016-04-16 Tarptautinės orientavimosi sporto varžybos „Pavasario taurė - 
Spring Cup 2016" 

16 

7. 2016-04-21 Pavasario talka, dalyvaujant Trakų mišku urėdijos darbuotojais 24 

8. 2016-05-28-
 

Mokomųjų grupių ugdytinių pavasario turistinis sąskrydis 
Anupriškėse 

64 

9. 2016-04-24-
 

Jojimo varžybos Jovariškėse 9 

10. 2016-05-01 Dviračių žygis Trakų apylinkėse 24 

11. 2016-06-05 Pažintinis žygis šeimoms Trakuose 48 

12. 2016-06-04 Šventė „Bėk, bėk žirgeli!“ Anykščiuose 4 

13. 2016-06-011 Šiaurietiško ėjimo žygis į Angelų kalvą 18 

14. 2016-06-15-
 

Keliaujanti stovykla „Tėviškės keliais 2016“. Žygis pėsčiomis 
Dzūkijos nacionaliniame parke 

35 

15. 2016-08-20 Dviračių žygis Trakų Vokė-Lentvaris-Užutrakis 22 

16. 2016-09-17 Europos judriosios savaitės renginys: turistinis–pažintinis žygis 
dviračiais į Daniliškių sentikių gyvenvietę. 

18 

17. 2016-09-22 Europos judriosios savaitės renginys: šiaurietiško ėjimo žygis Trakų 
apylinkėse. 

11 

18. 2016-09-23-
 

Mokomųjų grupių ugdytinių rudens turistinis sąskrydis, skirtas 
Pasaulinei turizmo dienai 

52 

19. 2016-11-04-
 

Daugiadienis pėsčiųjų žygis Dzūkijos nacionaliniame parke. 30 

20. 2016-11-28 Pažintinė ekskursija Vilniuje 5 

21. 2016-12-04 Šventė Žirgo dienai Būdos kaime 32 

Lentvario jaunimo centras 

22. 2016-01-11 Pažinkime Prancūziją. Susitikimas su Europos savanorių tarnybos 
savanoriu 

26 

23. 2016-01-12 Prancūzų kalbos klubas 8 

24. 2016-01-15 Karaoke vakaras 23 

25. 2016-01-16 VŠĮ Nectarus žaidimo Misija Z pristatymas 15 

26. 2016-01-18 Filmų vakaras 27 



27. 2016-01-21 Pulo varžybos 36 

28. 2016 sausio-
kovo mėn. 

Anglų kalbos klubas  18 

29. 2016-01-28 „Protų kovos" 17 

30. 2016-02-
02,09,23 

Renginys „Improvizacijos treniruotės tau" 14 

31. 2016-02-04 Dalyvavimas Trakų rajono Jaunimo reikalų tarybos rinkimuose 6 

32. 2016-02-09 Sumuštinių konkursas „Special sandwich day" 32 

33. 2016-02-29 Jaunimo mainų Action 2 komandos sukurto filmo „Uncoloured“ 
pristatymas 

16 

34. 2016-03-01 Žaidimo „Mafija“ vakaras 19 

35. 2016-03-04 
2016-05-02 

Siaubo filmų vakaras 46 

36. 2016-03-09 Itališko deserto TIRAMISU gaminimas 28 

37. 2016-04-01 Pavasarinis BBQ 30 

38. 2016-04-25 Velykos kitaip 31 

39. 2016-04-08 
2016-11-18 

Karaoke vakarai 20 

40. 2016-04-16 Orientavimosi sporto varžybos Lentvario mieste 12 

41. 2016-04-11 Vaidmenų žaidimai 26 

42. 2016-04-19 G. Tervidytės nuotraukų parodos „Vakarų kranto vaikai ir  
jaunimas" atidarymas 

18 

43. 2016-04-25 Gitaros  pamokos  11 

44. 2016-05-05 Konferencija „Savanorystė ir bendradarbiavimas" Trakuose 35 

45. 2016-05-11 Paskaita „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija” 18 

46. 2016-05-19 „90-ųjų žaidimai". Susitikimas Lentvario miesto bendruomene 44 

47. 2016-06-03 Vasaros sezono atidarymo šventė 49 

48. 2016-06-29-
30 

Jaunimo savanorių mokymai „Žaliems" 14 

49. 2016-06-08 
2016-10-17 

Naktinė lyga. Krepšinio turnyras „3x3" 58 

50. 2016-09-29 Dalyvavimas mokymuose „Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 
kokybės gerinimas" 

6 



51. 2016-10-10 Pažinkime Kiprą. Susitikimas su Europos savanorių tarnybos 
savanore iš Kipro  

148 

52. 2016-10-17 Renginys „Gatvės ritmu“ 10 

53. 2016-10-19 Just Dance vakaras 30 

54. 2016-10-25 Stalo futbolo turnyras 26 

55. 2016-10-31 Helovyno  vakaras  38 

56. 2016-11-10 Susitikimas su Gruzijos ambasadore Lietuvoje K. Salukvadze ir 
Gruzijos Jaunimo ir sporto reikalų ministerijos delegacija Lentvario 
jaunimo centre 

24 

57. 2016-11-25 Ekskursija Vilniaus apsk. Vyriausiojo policijos komisariato ir 
policijos kinologijos centre 

12 

58. 2016-11-25-
26 

Gongų meditacija 25 

59. 2016-12-07 Tarptautinių jaunimo mainų Erasmus+ projektų dalyvių susitikimas 
Trakuose 

21 

60. 2016-12-13 Edukacinė pamoka Rūdiškių VšĮ „Sodžiaus meistrai" 17 

61. 2016-12-15-
16 

Kalėdinės dirbtuvės 30 

62. 2016-12-22 Socialinė akcija benamiams „Lentvario jaunimas šildo" 12 

63. 2016-12-27 Kalėdinis vakaras 27 

64 2015-12-30 LJC savanorių Naujametinis vakaras. 12 

Trakų atvira jaunimo erdvė 

65. 2016-01-05 Savanorių mokymai 8 

66. 2016-01-13 Sausio 13-osios minėjimas 12 

67. 2016-01-28 „Son of the white mare“ animacijos peržiūra 10 

68. 2016-02-12 Valentino dienos renginys 15 

69. 2016-02-25 Veganų diena 12 

70. 2016-03-18 Trakų atviros jaunimo erdvės vienerių metų gimtadienio šventė 65 

71. 2016-03-
02,9,16,23,30 

Prancūzų kalbos pamokos  8 

72. 2016-04-15 Kepam Velykų pyragą... 26 

73. 2016-04-05-
06 mėn. 

„Street workout" treniruotės 17 

74. 2016-04-21 TAJE veiklos pristatymas Elektrėnų sav., Vievyje 5 

75. 2016-05 Mokymai TAJE savanoriams 10 



76. 2016-
04,05,06 
mėn. 

„The garden club" 22 

77. 2016-05-28-
29 

Dalyvavimas jaunimo savanorių renginyje „Augam dalindamiesi" 
Kėdainiuose 

5 

78. 2016-06-
09/10 

Europos savanorių tarnybos dvidešimtmečio minėjimas 26 

79. 2016-06-10 Trakų atviros jaunimo erdvės lauko terasos atidarymas 32 

80. 2016-08-22-
31 

Feed the body heal the soul tarptautinių mainų vykdymas 35 

81. 2016-09-09 „TAJE cafe“ 15 

82. 2016-09-06 
10-14 

Filmų vakaras 19 

83. 2016-09-13 Savanorių susitikimas. Maisto gaminimo dirbtuvės 12 

84. 2016-09-15 Šiaudinių skulptūrų dirbtuvės 14 

85. 2016.09.20 Savanorių susitikimas. „Feed the body, Heal the soul" jaunimo 
mainų projekto pristatymas 

18 

86. 2016-09-21 Picų diena 12 

87. 2016-09-22 Baltų vienybės dien 18 

88. 2016-09-27 Savanorių susitikimas 7 

89. 2016-10-06 Pažinkime Rumuniją. Susitikimas su Europos savanorių tarnybos 
savanore  

15 

90. 2016-10-31 „Heloweeno“ vakarėlis 21 

91. 2016-10-28 TAJE pristatymas Trakų Vytauto Didžiojo ir Trakų gimnazijose 4 

92. 2016-10-26 Street workout treniruotės 8 

93. 2016.11.07,1
4 

Anglų kalbos klubas 8 

94. 2016-11-18 BOB MARLEY vakaras 10 

95. 2016-11-25 Mafijos vakaras 14 

96. 2016-11-29 Savanorystės galimybių Trakuose pristatymas darbo biržoje 4 

97. 2016-12-01 Jaunimo mainų "Make your life with music" pristatymas 35 

98. 2016-12-02 Lūpų balzamo gamyba 10 

99. 2016-12-10 Orientavimosi žaidimas „Kalėdų senelio dovanų beieškant" 24 

100. 2016-12-16 Kalėdų vakarą... „Žiemos dainos" 12 

101. 2016-12-30 Naujametinis vakaras. 20 
 

2016 metų Centro veiklos viešinimas. 

  Su Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro veikla, naujomis idėjomis, 



pasiekimais, pasiūlymais buvo supažindinta ir visuomenė. 

 Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro tinklalapyje www.trakujtlc.lt; 

 Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro FB puslapyje 

www.facebook.com/Trakų-jaunimo-turizmo-ir-laisvalaikio-centras-119121438149814/; 

 Trakų atviros jaunimo erdvės FB puslapyje: https://www.facebook.com/TAJE123/; 

 Lentvario jaunimo centro FB puslapyje: https://www.facebook.com/Lentvario-jaunimo-
centras-138414172064/; 

 
 Trakų rajono savivaldybės tinklalapyje www.trakai.lt 2016 m. buvo publikuoti su centro 

veikla susiję straipsniai; 

 Trakų ir Elektrėnų krašto laikraštyje „Galvė“ publikuoti straipsniai; 

 „Trakų žemė“ laikraštyje publikuoti straipsniai. 

2016 metų veiklos ataskaitos išvados. 

  2016 m. centro veiklos pagrindiniai tikslai įgyvendinti. Įvyko dauguma planuotų 

tradicinių renginių: mokomųjų grupių ugdytinių orientavimosi sporto varžybos Aukštadvaryje, 

mokomųjų grupių ugdytinių pavasario turistinio sąskrydžio varžybos Trakų r., keliaujanti 

stovykla „Tėviškės keliais“, mokomųjų grupių ugdytinių rudens turistinis sąskrydis, skirtas 

Pasaulinei turizmo dienai Trakų r., daugiadienis pėsčiųjų žygis Dzūkijos nacionaliniame parke, 

renginys jaunimui „Gatvės ritmu“ Lentvaryje, šventė Žirgo dienai Būdos km. ir kt. Džiaugiamės, 

kad ugdytinių skaičius 2016 metais nesumažėjo. Centro organizuojami renginiai tapo vis 

populiaresni – tiek į organizuojamus susitikimus, tiek į aktyvaus poilsio renginius susirenka vis 

daugiau sveika gyvensena besidominančių ir ją vertinančių bei propaguojančių žmonių.  

_________________________ 
 
 

https://www.facebook.com/Lentvario-jaunimo-centras-138414172064/�
https://www.facebook.com/Lentvario-jaunimo-centras-138414172064/�
http://www.trakai.lt/�

	TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
	SPRENDIMAS

