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TRAKŲ RAJONO JAUNIMO TURIZMO IR LAISVALAIKIO CENTRO 
2018 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. 

Centras didžiausią dėmesį skiria vaikų ir jaunimo 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 
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poreikius, jų gyvenimo situaciją ir sąlygas, sprendžiami tie klausimai, kurie domina jauną žmogų ir 

yra jam svarbūs. 

Centro uždaviniai: 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: 

2016 metais – 115,2 €. 

2017 metais – 145,1 €.  

2018 metais – 154,6 €. 

 

2018 m. įrengta nauja alpinizmo laipiojimo sienelė.Darbas tapo kokybiškesnis, jaukios 

patalpos pritraukė daugiau vaikų ir jaunimo,norinčių lankyti alpinizmo užsiėmimus. 
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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. 

Centre yra įsteigtos 12,8 pareigybės.  

 
Mokomųjų grupių skaičius 
3 pav. 
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Mokomosios grupės: 
 
2 – Aukštadvaryje (35 ugdytiniai);   

1 – Rūdiškėse (26 ugdytiniai);     

5 – Trakuose (64 ugdytiniai);     

1 – Paluknyje (13 ugdytinių); 

1 – Onuškyje (21 ugdytinis) 

1 – Lentvaryje (19 ugdytinių);     

1 – Senieji Trakai (11 ugdytinių) 

Iš viso – 189 ugdytiniai: 
 
 
Mokomųjų grupių ugdytinių skaičius 

4 pav. 
 

 
 

Per pastaruosius metus mokomųjų grupių ugdytinių skaičius Lentvaryje, Trakuose padidėjo. 2018 

metais pradėjo veikti turizmo mokomoji grupė Senuosiuose Trakuose. 

 

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 

viso2018 m. Lentvario jaunimo centro veikloje dalyvavo 7350 jaunuolių,  Trakų atviroje jaunimo 

erdvėje – 2750 jaunuolių. 
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Lentvario jaunimo centro lankytojų skaičius 

5 pav. 

 
Naujos Lentvario jaunimo centro patalposyra miesto centre, patogioje vietoje, lengvai 

randamos. Patalpose yra kelios erdvės, kuriose vykdomosįvairiosveiklos: 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 40–45 jaunuoliai. Nuo 2018 m. sausio mėnesio Lentvario jaunimo 

centre atvykusi tarptautinė savanorė iš Ukrainos, nuo 2018 m. rugsėjo mėn. tarptautinis savanoris iš 

Rusijos. 

Lentvario jaunimo centras ir Trakų atvira jaunimo erdvė akredituota savanorius priimančia 

organizacija. 

Trakų atviros jaunimo erdvės lankytojų skaičius 

6 pav. 
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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, Valstybinių miškų urėdijaTrakų regioninis padaliniu, Lietuvos keliautojų sąjunga, Lietuvos 

mokinių neformaliojo švietimo centru ir kt. 

 

Projektai 

7 pav. 

 
 2018 m. buvo vykdomi projektai, kuriuos finansavo VŠĮ Politikos tyrimų ir analizės 

institutas (2300 €) ir Trakų rajono savivaldybė (4500 €). Iš viso: 6800 €. 
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Vietos projektas „Renkuosi sparnus", pateiktas pagal „Trakų krašto vietos veiklos grupės 

teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ II prioriteto ,,Socialinė plėtra, skatinant vietos 

gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 3 priemonę 

„NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“, bendradarbiaujant su Viešąją įstaiga „Paluknio 

aerodromas" (19758€). 

Projekto tikslas sukurti aviacijos pažinimo erdvę, įvairinant Trakų krašto jaunimui 

užimtumą. 

Projekto dalyviai buvo supažindinti ir apmokyti su: orlaivio valdymu kompiuteriniu 

treniruokliu, aviacijos mechaniko darbu., skrydžių vadovo darbu, orlaivių ir antžeminėmis radijo 

ryšio priemonėmis, frazeologija ir darbo pobūdžiu, orientavimosi sportu. Dalyvavo 263 jaunuoliai. 

„Active citizens“ programos projektai „Pradėkime vasarą su sportu" (1150 €). „Keliaukime 

kitaip" (1150 €).  

Vaikų socializacijos programų rėmimo konkurso projektas „Tėviškės keliais 2018” (1200 €).  

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

Lietuvos gamtos, istoriniais paminklais, etnokultūriniu paveldu, skatinti ugdytinių saviraišką, 

lavinimąsi bei bendradarbiavimą. 

 Programoje dalyvavo 40 ugdytinių. Buvo organizuoti 2 žygiai Aukštaitijos 

nacionaliniame parke, kurių metu ugdytiniai  aplankė vietoves su nuostabiu kraštovaizdžiu, pažino 

to krašto papročius. Organizuoti žygiai po Lietuvos įžymiąsias vietas sudarė sąlygas turiningai 

edukacinei veiklai vaikų ir jaunimo vasaros poilsio metu. 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. 

 Vaikų vasaros keliaujanti dienos stovykla „Keliauk, bendrauk, pažink" (700,-€). 

 Jaunimo projektinės veiklos finansavimo 2018 m. konkurso projektai:„Vasara su 

sportu“ (600 €).Tikslas –suteikti galimybę Trakų rajono jaunimui laisvalaikį praleisti aktyviai, 

prasmingai, įdomiai. Buvo vykdomi tinklinio, krepšinio 3x3,„Streetworkout“ turnyrai. 

Uždaviniai: 

- Skatinti jaunuolių fizinį aktyvumą. 

- Skatinti Trakų r. jaunimo bendravimą ir bendradarbiavimą. 

- Suteikti kokybišką laisvalaikio praleidimo galimybę. 

 Varžybose dalyvavo apie 200 jaunuolių. Projektą organizavo ir vykdė Lentvario 

jaunimo centro ir Trakų atviros jaunimo erdvės savanoriai. 

 „Gatvės ritmu“ (1000 €). Projektas –tęstinis. Projekto renginiai Lentvaryje vykdomi 
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nuo 2008 m. Projekto tikslas – pritraukti socialiai pažeidžiamą ir mažiau galimybių turintį vietos 

jaunimą suteikiant kokybiškas laisvalaikio praleidimo, savirealizacijos galimybes. Renginio tikslinė 

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

jauniems žmonėms suteikiama galimybė parodyti savo gebėjimus muzikos srityje. Pagrindinė 

renginio tema – gatvės kultūra. 

 „Gatvės krepšinis 3x3“(1000€).Tikslas –suteikti galimybę Trakų rajono jaunimui 

laisvalaikį praleisti aktyviai, prasmingai, įdomiai.Buvo vykdomi krepšinio 3x3 varžybas.  

Uždaviniai: 

- Skatinti jaunuolių fizinį aktyvumą. 

- Skatinti Trakų r. jaunimo bendravimą ir bendradarbiavimą. 

- Suteikti kokybišką laisvalaikio praleidimo galimybę. 

 Varžybose dalyvavo apie 150 jaunuolių. Projektą organizavo ir vykdė Lentvario 

jaunimo centro ir Trakų atviros jaunimo erdvės savanoriai. 

 

                                 2018 metų renginiai 
 
Eil. 
Nr. 

Data Renginio pavadinimas Dalyvių 
skaičius 

1. 2018-01-12 Šiaurietiško ėjimo mokomasis žygis Varnikų miške 8 

2. 2018-03-17 Kalnų technikos varžybos. Kalnų sporto „Montis magia" klube 6 

3. 2018- 02-
8,10,13,20,24 

Mokomosios boulderingo (laipiojimo) treniruotės Kalnų sporto klube 
„Montis magia"  

20 

4. 2018-01-30 Pažintinė ekskursija Vilniuje 5 

5. 2018-02-19-21 Lietuvos šimtmečiui skirtas pažintinis žygis „Dzūkijos partizanų 
keliais" 

26 

6. 2018-03-20 Šventė Žemės dienai paminėti Trakuose 76 

7. 2018-04-10-12 Pažintinis daugiadienis žygis mokomųjų grupių ugdytiniams 
Aukštaitijos nacionaliniame parke  

31 

8. 2018-04-27 Mokomųjų grupių ugdytinių orientavimosi sporto varžybos 
Aukštadvario regioninio parko Kalvų-Mergiškių miške 

72 

9. 2018-04-29 Tarptautinės orientavimosi sporto varžybos „Pavasario taurė - Spring 
Cup 2018" Žaizdriuose 

14 

10. 2018-04-21 Pavasario talka. 21 

11. 2018-05-01 Dviračių žygis Trakų apylinkėse 60 

12. 2018-06-02 Orientavimosi sporto varžybos Trakų mieste 72 

13. 2018-06-13-17 Keliaujanti stovykla „Tėviškės keliais 2018“. Žygis pėsčiomis ir 
baidarėmis Aukštaitijos nacionaliniame parke 

58 
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14. 2018-06-23 Turistinispažintinis žygis dviračiais į Daniliškių sentikių gyvenvietę 15 

15. 2018-08-6-10 Vaikų vasaros keliaujanti dienos stovykla „Keliauk, bendrauk, 
pažink!“.  

20 

16. 2018-08-18 Dviračių žygis Trakų Vokė – Lentvaris – Užutrakis 10 

17. 2018-08-28-29 VšĮ „Paluknio aerodromas“ ir Trakų rajono jaunimo turizmo ir 
laisvalaikio centro bendras veiklos projekto „Renkuosi sparnus“ 
renginys konferencija Paluknio aerodrome 

97 

18. 2018-09-
05/10/12/14 

Veiklos projekto „Renkuosi sparnus“ mokymai: skrydžio 
simuliatorius, aviacinė mechanika, radijo ryšio vedimas, skrydžiai 
Paluknio aerodrome 

74 

19. 2018-09-15 Talka „Mes darom" Užutrakyje 16 

21. 2018-09-19-26 Dalyvavimas Šionebeko savivaldybės vykdomo projekto „Migracija 
Europoje, kaip bendros Europos tapatybės pagrindas" veiklose 

2 

22. 2018-09-21 Europos judriosios savaitės renginys: šiaurietiško ėjimo žygis Trakų 
apylinkėse. 

12 

23. 2018-09-26 Veiklos projekto „Renkuosi sparnus“ renginys projekto rezultatų 
aptarimas, orientavimosi sporto varžybos Paluknio aerodrome 

92 

24. 2018-09-28-29 Mokomųjų grupių ugdytinių rudens turistinis sąskrydis, skirtas 
Pasaulinei turizmo dienai 

63 

25. 2018-09-28 Skrebio miško gamtos pažintinis tako atidarymas. Aukštadvario 
regioniniame parke 

4 

26. 2018-09-29 Sveikatingumo diena Trakuose. Pėsčiųjų žygis Trakų apylinkėmis 10 

27. 2018-10-11 Susitikimas su dailininke, vaikiškų knygų iliustratore, rašytoja, 
leidyklos „Nieko rimto“ įkūrėja Sigute Ach Lentvario seniūnijoje 

6 

28. 2018-11-02-04 Daugiadienis pėsčiųjų žygis Dzūkijos nacionaliniame parke 56 

29. 2018-11-19 2018 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė „Lietuva mokosi: iš 
praeities į ateitį“ renginys pėsčiųjų žygis į Varnikų mišką  

14 

30. 2018-11-25 Alpinizmo technikos varžybos Vilniuje 11 

31. 2018-12-03 „Veiksmo diena“ Trakų rajono savivaldybėje 3 

32. 2018-12-06 Šventė Žirgo dienai Būdos k. 36 

33. 2018-12-08-09  Mokomasis kelionė–seminaras Žemaitijoje. Žemaitijos turizmo 
informacijos ir Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centrai, 
išvykos pažintiniais takais. 

8 

34. 2018-12-16 Išvyka į koncertą „X–Faktorius“  

35. 2018-12-20 Kalėdinis vakaras mokomųjų grupių ugdytiniams 28 

36. 2018-12-27-28 Naujametiniai pėsčiųjų žygiai Neries regioniniame parke 18 

Lentvario jaunimo centras 

37. 2018-01-10 Lentvario jaunimo centro veiklos ir regioninės, tarptautinės 48 
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savanorystės pristatymas Lentvario M. Šimelionio gimnazijoje. 
Susitikimas su EVS savanore iš Ukrainos. 

38. 2018-01-11 Biliardo turnyras 22 

39. 2018-01-20 Projekto „Active Citizens” paraiškos parengimas 42 

40. 2018-01-22 Diskusija „Ką reiškia būti aktyviu, tolerantišku bendruomenės nariu" 16 

41. 2018-01-26 Filmų vakaras 43 

  42. 2018-01-30 Šventė „Žiema, žiema bėk iš kiemo". Edukacinis užsiėmimas -
Užgavėnių kaukių gamyba 

30 

43. 2018- 02-14 Valentino dienos paštas 45 

44. 2018-02-15 „Geltona, Žalia, Raudona". Apyrankių pynimas 48 

45. 2018-02-19 Filmų vakaras 22 

46. 2018-02-23 Meno terapija 18 

47. 2018-03 Akcija „Pagalba Ukrainos vaikams, gyvenantiems karo zonoje“ 52 

48. 2018-03-09 Karaoke vakaras „Just Dance" 28 

49. 2018-03-13/16 Filmų vakaras 40 

50. 2018-03-20 Žemės dienos šventė. Išvyka į Varnikų mišką 12 

51. 2018-03-21 Išvyka į gyvūnų prieglaudą „LESĖ" 9 

52. 2018-03-22-24 Erasmus Europos Sąjungos VŠĮ JTBA mokymai „Mokymosi 
palaikymas tarptautinės savanorystės (EST) projektuose" Vilniuje 

1 

53. 2018-03-27 Pulo turnyras 26 

54. 2018-03-29 Stalo žaidimas „Mafija" 14 

55. 2018-04-20 Švaros akcija „Darom" 18 

56. 2018-04-21 Jaunimo alėjos įkūrimas Lentvaryje 12 

57. 2018-04-26 Komedijų žanro filmų vakaras 22 

58. 2018-05-02 Krepšinio turnyras 3x3 32 

59. 2018-05-04 Lentvario jaunimo centro 10-ties metų Jubiliejaus šventė 60 

60. 2018-05-09 Pokalbiai prie arbatos: Vietnamas 19 

61. 2018-05-25 Protmūšis „Afrikos dienos" 20 

62. 2018-05-29 Dviračio valdymo technikos pamoka „Tavo pirmas šuolis" 24 

63. 2018-06-02 „Trakų vasara 2018". Jaunimo kiemelis ,,Jaunimas garsiai" 120 

64. 2018-06-20 Futbolo turnyras 5x5 46 

65. 2018-06-28 Jaunimo seminaras-piknikas "Tolerance. Freedom. Love" Trakuose 16 

66. 2017-07-17-23 Tarptautiniai mokymai „One Last Chance" Daugirdiškėse 1 

https://www.facebook.com/events/302426163623740/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22hovercard%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%7D�
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67. 2018-07-24 Susitikimas su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 
atstovais. Akcija „Padovanok knygą Lentvario jaunimo centrui! 

12 

68. 2017-07-28 
08-04 

Tarptautiniai jaunimo mainai  "Engadget" Latvijoje 
 

6 

69. 2018-08-14 Paskaita „Vaistažolių reikšmė mūsų sveikatai" 11 

70. 2018-08-29 Paskaita „Jaunimo įsitraukimo į viešojo valdymo procesus 
skatinimas" Trakų rajono savivaldybėje 

10 

71. 2018-09-2-9 Tarptautiniai jaunimo darbuotojų mokymai "Digi Land" Armėnijoje 1 

72. 2018-09-15-16 Jaunimo reikalų departamento mokymai „Antidiskriminacijos, 
tolerancijos ir pagarbos kitam ugdymas" Kėdainiuose 

2 

73. 2018-09-17-22 Tarptautiniai jaunimo mokymai „Learning Map” Prancūzijoje 1 

74. 2018-09-27 Filmų vakaras 19 

75. 2018-10-04 Krepšinio turnyras 3x3 24 

76. 2018-10-
03/05/10/17/19
/24/26 

Gitaros pamokos 8 

77. 2018-10-04/17 Šokių vakaras su „Just Dance App'su" programėle 22 

78. 2018-10-
09/11/16/19/23
/25  

Projektas „Mano Kinas 2" su atviru jaunimo centru "Bazė“ 18 

79. 2018-10-5-23  Tarptautiniai jaunimo mainai ,, Finding your self’’ Latvijoje 5 

80. 2018-10-15 Jaunimo mokymai "Savanoris – savanoriui" 18 

81. 2018-10-22 Susitikimas su Vilniaus universiteto dėstytoja R. Bikauskaite. 
Diskusija „Tas baisus ir nuostabus dalykas feminizmas" 

12 

82. 2018-10-24 Interaktyvus žaidimas „17 žingsnių iki lygybės“ 13 

83. 20108-10-29 Projekto „Open Badges" užsiėmimai 14 

84. 2018-11-05 Pokalbiai apie tarptautinę savanorystę. Susitikimas su Europos 
savanorių tarnybos savanoriu iš Rusijos 

22 

85. 2018-11-06 Žalvario juvelyrikos dirbtuvės 18 

86. 2018-11-
0712//17/19/24
/26/30 

Jaunimo iniciatyva „Tu gali!" 46 

87. 2018-11-09 Tarptautinis jaunimo forumas Klaipėdoje 1 

88. 2018-11-31 Helovyno vakaras Paskaita-edukacija apie fotografiją. 28 
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89. 2018-12-03 Susitikimas su Lentvario miesto seniūnu 8 

90. 2018-12-10 Jaunimo diskusija „Kaip jaučiasi studentas?" 30 

91. 2018-12-14 Viktorina darnaus vartojimo ir maisto tematika 14 

92 2018-12-16 Išvyka į „X faktoriaus" koncertą Vilniuje 12 

93. 2018-12-19 Išvyka į Vilniaus ryto progimnazijos vaikų dienos centrą 11 

94 2018-12-21 Šokių vakaras naudojant „Just Dance App'su" programėlę 19 

95. 2018-12-21 Kalėdinės dirbtuvės 15 

96. 2018-12-22 Kalėdinis vakaras 20 

97. per 2018 metus 48 susitikimai su Centro savanoriais 12 

Trakų atvira jaunimo erdvė 

98. 2018-09-12 
mėn. 

Italų kalbos klubas 
 

8 

99. 2018-01-30 TAJE savanorių susitikimai 8 

100. 2018-01-30 Užgavėnių kaukių gamybą, skaniausio blyno konkursas 12 

101. 2018-02-02-
10 

Filmo kūrimas „100 kartų Lietuva“konkursui ,,Atkurtai Lietuvai 
100“  

100 

102. 2018-02-23 Kino vakaras "Movie evening" 10 

103. 2018-02-14 Edukacinis užsiėmimas„Su meile – LIETUVAI“.Trispalvės 
atributikos kūrimas 

22 

104. 2018-03 Akcija „Pagalba Ukrainos vaikams, gyvenantiems karo zonoje“ 35 

105. 2018-03-12 Meno terapija 8 

106. 2018-03-14 Stalo žaidimų popietė 16 

107. 2018-03-15 Arbatos klubas „Pakalbėkim" 8 

108. 2018-03-23 Stalo futbolo turnyras  15 

109. 2018-04-28 TAJE veiklos pristatymas savanoriams iš Italijos, Vokietijos, 
Ispanijos, Portugalijos, Prancūzijos ir kitų ES šalių  

26 

110. 2018-05-02 Susitikimas su tarptautiniu savanoriu Samueliu 13 

111. 2018-05-23 Protmūšis „Afrikos dienos 2018“  8 

112. 2018-06-02 Jaunimo pramogų kiemelis ,,Jaunimas garsiai" miesto šventė „Trakų 
vasara 2018“ 

120 

113. 2018-06-20 Futbolo turnyras 5x5 40 

114. 2018-07-20 Edukacinis užsiėmimas „Sapnų gaudyklė". Itališka virtuvė  18 



13 
 

115. 2017-04-21 Klasės valandėlės kitaip 17 

116. 2018-07-24 Pėsčiųjų žygis „Pagauk lietų“ 8 

117. 2018-09-04 Rudens mugė 13 

118. 2018-09-25 Krepšinio turnyras 3x3 38 

119. 2018-10-05 Kino vakaras 9 

120. 2018-06-19-
20 

Jaunimo reikalų departamento mokymai „Atviras darbas su jaunimu, 
nuo ko pradėti? Kaune 

14 

121. 2018-10-05 Protmūšis „Lietuvos Konstitucija" 8 

122. 2018-10-26 „Helovyno" dirbtuvės 11 

123. 2018-10-31 „Helovyno" vakaras 18 

124. 2018-11-05 Paskaita–edukacija su Dana Buinickaite–Zacharevičiene, fotografe 
TKFA,, Fotra,, vadove. Foto sesija"PerFormStudio",tema - 
"Halloween 

12 

125. 2018-11-06 „Klasės valandėlė kitaip“ Vytauto Didžiojo gimnazijos mokiniams 14 

126. 2018-11-07 Žalvario juvelyrikos dirbtuvės 15 

127. 2018-11-26- 
27,28,29 

Jaunimo iniciatyva „Tu gali“  17 

128. 2018-12-05 „Pilietiškumo mokykla 2018" Trakuose 50 

129. 2018-12-
03,06 

Kalėdinės dirbtuvės. 29 

130. 2018-12-16 Išvyka į koncertą „X–Faktorius“Vilniuje 8 

131. 2018-12-30 Naujametinė jaunimo vakaronė. 20 
 

2018 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 centroFB 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 2018 m. buvo publikuoti su 
centro veikla susiję straipsniai; 
 Trakų ir Elektrėnų krašto laikraštyje „Galvė“ publikuoti straipsniai; 
 „Trakų žemė“ laikraštyje publikuoti straipsniai. 
 

https://www.facebook.com/Lentvario-jaunimo-centras-138414172064/�
https://www.facebook.com/Lentvario-jaunimo-centras-138414172064/�
http://www.trakai.lt/�
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2018 metų veiklos ataskaitos išvados.  

 2018 m. centro veiklos pagrindiniai tikslai įgyvendinti. Įvyko dauguma planuotų 

tradicinių renginių: mokomųjų grupių ugdytinių orientavimosi sporto varžybos, pavasario turistinio 

sąskrydžio varžybos, keliaujanti stovykla „Tėviškės keliais“, rudens turistinis sąskrydis, skirtas 

Pasaulinei turizmo dienai, daugiadienis pėsčiųjų žygis Dzūkijos nacionaliniame parke, renginys 

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

ugdytinių skaičius 2018 metais padidėjo. Centro organizuojami renginiai tampa vis populiaresni – 

tiek į organizuojamus susitikimus, tiek į aktyvaus poilsio renginius susirenka vis daugiau sveika 

gyvensena besidominančių ir ją vertinančių bei propaguojančių žmonių.  

_________________________ 
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