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Trakai 
 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 

punktu, Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. S1-240 

patvirtintais Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro nuostatais, Trakų rajono 

savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro 2018 m. veiklos planą 

(pridedama).  

2. Įpareigoti Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro direktorių tikslinti ir keisti 

Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro 2018 metų veiklos planą atsižvelgiant į 

patvirtintą 2018 metų Trakų rajono savivaldybės biudžetą. 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

Savivaldybės merė Edita Rudelienė 
______________ 

 
 

 

 

Parengė 

V. Kieras, tel. (8 528) 70 475, el. p. vygandas.kieras@trakai.lt 

A. Piragienė, tel. 8 670 35 575, el. p. a.piragiene@takai.lt 
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PATVIRTINTA 
Trakų rajono savivaldybės tarybos  
2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. S1E-10 

 
TRAKŲ RAJONO JAUNIMO TURIZMO IR LAISVALAIKIO CENTRO 

2018 METŲ VEIKLOS PLANAS 
 
 

Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras (toliau – Centras) yra Trakų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti 

neformalaus švietimo, laisvalaikio organizavimo paslaugas, sudaranti sąlygas vaikų ir jaunimo pažinimo, lavinimo ir saviraiškos poreikių 

tenkinimui bei socializacijai. 

VIZIJA: Modernus, patrauklus, nuolat besimokantis, atviras pozityviai kaitai mokinių ugdymo ir laisvalaikio centras, siūlantis kokybiškas turizmo, 

orientavimosi, žirginio sporto veiklos paslaugas bei pasirinkimo galimybes, atitinkančias savivaldybės vaikų ir jaunimo poreikius. 

MISIJA: Jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras, vadovaudamasis humanizmo, demokratiškumo, tautiškumo, atvirumo principais, išpažindamas 

žmogaus vertingumą, jo pasirinkimo laisvę ir dorinę atsakomybę, ugdydamas visapusiškai harmoningą asmenybę, siekia: 

– ugdyti pilietiškumą, demokratišką požiūrį į pasaulėžiūros, įsitikinimų ir gyvenimo būdų įvairovę; 

– padėti įgyti šiuolaikinę kultūrinę ir socialinę kompetenciją; 

– sudaryti sąlygas brandžiai tautinei savimonei formuotis; 

– perteikti tautinės ir etninės kultūros pagrindus; 

– sudaryti sąlygas tenkinti pažintinius interesus, saviraiškos poreikį; 

– padėti įtvirtinti dorovės ir sveikos gyvensenos įgūdžius; 

– teikti prevencines, informavimo, konsultavimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrines ir kitas su jauno žmogaus 

ugdymu susijusias paslaugas; 

– organizuoti veiklas, skatinančias jaunimo motyvaciją ir gebėjimus, reikalingus sėkmingai integracijai į darbo rinką; 

– teikti kitas laisvalaikio, socialinės bei psichologinės ar krizių įveikimo pagalbos paslaugas jauniems žmonėms. 



VEIKLOS STRATEGINĖS KRYPTYS: 

1. Vaikų ir jaunimo užimtumas, socializacija, alkoholio, narkotikų ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija bei sveikos gyvensenos 

ugdymas. 

2. Edukacinių programų kūrimas ir įgyvendinimas bei dalyvavimas projektinėje veikloje. 

3. Darbuotojų profesinės kompetencijos ugdymas ir kvalifikacijos tobulinimas. 

4. Informacinės ir materialinės bazės stiprinimas. 

UŽDAVINIAI: 

1. Užtikrinti turiningą laisvalaikį tiek mokymosi, tiek atostogų metu, dalyvaujant turistiniuose žygiuose, stovyklose, mokomosiose išvykose, 

varžybose. 

2. Ugdyti jaunosios kartos tautiškumą, pilietinę savimonę, santykį su tautos kultūros paveldu, puoselėti demokratijos, atviros visuomenės vertybes. 

3. Padėti įtvirtinti dorovės ir sveikos gyvensenos įgūdžius. 

4. Profesinės kompetencijos ugdymas ir kvalifikacijos tobulinimas. 

VEIKLOS PRINCIPAI: 

1. Bendravimas ir bendradarbiavimas, įgyvendinant valstybės ir savivaldybės politiką. 

2. Humaniškumas, demokratiškumas, racionalumas ir atsinaujinimas. 

3. Nuolatinis mokymasis bei kompetencijų vystymas, kaip konstruktyvi paties asmens veikla, siekiant aplinkos pozityvios kaitos ir geresnio 

gyvenimo. 

4. Pagarba, tolerancija, dėmesys, atsakomybė ugdant visapusišką asmenybę. 

VEIKLOS PRIORITETAI: 

Projektų teikimas į respublikinius (Jaunimo reikalų departamento) ir tarptautinius fondus (Jaunimo tarptautinę bendradarbiavimo agentūrą), 

siekiant pritraukti papildomų lėšų.  

Vaikų ir jaunimo užimtumas, sveikos gyvensenos ugdymas. 

Ilgalaikis prioritetas – socialinė plėtra Trakų rajone 



VEIKLŲ PLANAS 
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Priemonės pavadinimas 

Data Atsakingas 

4. Strateginis tikslas – sudaryti rajono vaikų ir jaunimo geras bei saugias mokymosi sąlygas, skatinti dalyvauti neformaliojo ugdymo veikloje. 

4. 1. Uždavinys: Visus mokslo metus ir per atostogas organizuoti rajono vaikų ir jaunimo turiningą laisvalaikį bei skatinti aktyviai dalyvauti 
turistiniuose žygiuose, stovyklose, mokomosiose išvykose, varžybose.  

4. 1. 1. Mokomieji, kategoriniai, daugiadieniai turistiniai žygiai, keliaujančios 
stovyklos (pėsčiųjų, dviračių, vandens, žirgų, kalnų) 

Per metus D.Keršienė, treneriai – sporto 
mokytojai 

4. 1. 2. Mokomosios orientavimosi sporto treniruotės visų mokomųjų amžiaus 
grupių ugdytiniams. Varnikų, Spindžiaus, Megiškių, Strėvos miškai 

Per metus D.Keršienė, treneriai – sporto 
mokytojai, 
 Aukštadvario regioninis parkas,  
VĮ Trakų miškų urėdija 

4. 1. 3. Mokomųjų grupių ugdytinių pavasario orientavimosi sporto varžybos 
Aukštadvaryje  

Balandis D.Keršienė, treneriai – sporto 
mokytojai, 
Aukštadvario regioninis parkas, 
VĮ Trakų miškų urėdija 

4. 1. 4. Laipiojimo uolomis varžybos, treniruotės klube „MONTIS MAGIA“ 
Vilniuje 

Per metus D.Keršienė, treneriai – sporto 
mokytojai, 
UAB „Montis Magia" 



4. 1. 5. Turistinis žygis Europos dienai paminėti Gegužė D.Keršienė, treneriai – sporto 
mokytojai, Trakų seniūnija, Trakų 
rajono kūno kultūros ir sporto centras, 
VĮ Trakų miškų urėdija 

4. 1. 6. Visų amžiaus mokomųjų grupių ugdytinių pavasario turistinis sąskrydis 
Anupriškėse 

Gegužė, birželis D.Keršienė, treneriai – sporto 
mokytojai, Trakų istorinis 
nacionalinis parkas 

4. 1. 7. Keliaujančios vasaros stovyklos Birželis, liepa D.Keršienė, treneriai – sporto 
mokytojai 
 

4. 1. 8. Turizmo dienos minėjimas Trakų rajono mokyklose Rugsėjis D.Keršienė, treneriai – sporto 
mokytojai, 
Trakų rajono mokyklos 

4. 1. 9. Mokomųjų grupių ugdytinių turistinis sąskrydis, skirtas pasaulinei 
turizmo dienai paminėti, Varnikų miške 

Rugsėjis D.Keršienė, treneriai – sporto 
mokytojai, 
VĮ Trakų miškų urėdija, 
Trakų istorinis nacionalinis parkas 

4. 1. 10. Kalnų turizmo technikos varžybos Centro metodinėje klasėje Per metus D.Keršienė, treneriai – sporto 
mokytojai 

4. 1. 12. Laipiojimo uolomis mokomosios treniruotės Centro metodinėje klasėje, 
varžybos 

Per metus Treneriai – sporto mokytojai 

4. 1. 13. Atviras orientavimosi sporto čempionatas Prienuose Balandis Treneriai – sporto mokytojai 

4. 1. 14. Lietuvos pėsčiųjų keliautojų maratonas Gegužė Treneriai – sporto mokytojai, 
Lietuvos keliautojų sąjunga 

4. 1. 15. Turistiniai žygiai (vandens, pėsčiųjų, dviračių, šiaurietiškas ėjimas) Birželis, liepa  Treneriai – sporto mokytojai 



4. 1. 16. Nuotykių maratonas „Turistas. Lt“ Rugsėjis Treneriai – sporto mokytojai 

4. 1. 17. Kelionių sezono uždarymo sąskrydis Rugsėjis  Treneriai – sporto mokytojai, 
Lietuvos keliautojų sąjunga 

Rezultatas: Visus mokslo metus ir per atostogas vaikai bei jaunimas dalyvauja organizuojamuose renginiuose ir turiningai leidžia laisvalaikį. 

4. 2. Uždavinys: Ugdyti jaunosios kartos tautiškumą, pilietinę savimonę, santykį su tautos kultūros paveldu, puoselėti demokratijos, atviros 
visuomenės vertybes. 

4. 2. 18. 2018 m. konkursų paraiškų rengimas: 
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros programos 
„Erasmus+“ paraiškos; 
Atvirų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimo konkurso paraiška; 
Trakų rajono savivaldybės vaikų socializacijos, sporto, jaunimo 
projektinės veiklos, programų paraiškos 

Per metus A.Pivoriūnas, jaunimo darbuotojai 
 

4. 2. 19. Dalyvavimas Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ tarptautiniuose 
jaunimo mainuose, mokymuose 

Per metus Jaunimo darbuotojai 
 

4. 2. 20. Valentino diena Vasaris Jaunimo darbuotojai 

4. 2. 21. Užgavėnių šventė „Žiema, žiema bėk iš kiemo!“ Vasaris Jaunimo darbuotojai, 
Jaunimo organizacijos 

4. 2. 22. Renginys, skirtas Lentvario jaunimo centro 10-čiui Vasaris Jaunimo darbuotojai 

  23. Maisto gaminimo pamokos Per metus Jaunimo darbuotojai 

4. 2. 24. Kino filmų vakarai Per metus Jaunimo darbuotojai 

4. 2. 25. Stalo žaidimų vakarai Per metus Jaunimo darbuotojai 

  26. Sportinės varžybos   

4. 2. 27. Anglų kalbos pamokos  Per metus Jaunimo darbuotojai 



4. 2. 28. Gitaros, mušamųjų instrumentų pamokos Per metus Jaunimo darbuotojai 

4. 2. 29. Gitaros ir poezijos vakaras, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
dienai paminėti 

Kovas Jaunimo darbuotojai 

4. 2. 30. Muzikos vakarai Kovas Jaunimo darbuotojai 

4. 2. 31. Šv.Velykos  „Rieda margučiai...“ Balandis Jaunimo darbuotojai 

4. 2. 32. Renginiai Žemės dienai paminėti Kovas, balandis D.Keršienė, A.Pivoriūnas, treneriai – 
sporto mokytojai, Trakų seniūnija, 
Trakų kultūros rūmai  

4. 2. 33. Švaros akcija „Darom!“ Trakuose ir Lentvaryje Balandis D.Keršienė, jaunimo darbuotojai, 
Treneriai – sporto mokytojai 
Trakų seniūnija, Lentvario seniūnija 

4. 2. 34. Kūrybinės dirbtuvės  Per metus Jaunimo darbuotojai 

4. 2. 35. „Muzikinė alėja“ Lentvario jaunimo centre Gegužė Jaunimo darbuotojai 

4. 2. 36. Trakų miesto šventė Birželis D.Keršienė, treneriai – sporto 
mokytojai, jaunimo darbuotojai, 
Trakų seniūnija 

4. 2. 37. Trakų atviros erdvės Terasos atidarymas. Koncertų organizavimas. Gegužė, birželis, 
liepa, rugsėjis 

Jaunimo darbuotojai 

4. 2. 38. Dainuojamosios poezijos vakarai Per metus Jaunimo darbuotojai 

4. 2. 39. „Protmūšiai“, konkursai Per metus Jaunimo darbuotojai 

4. 2. 40. Susitikimai su įvairių profesijų specialistais Per metus Jaunimo darbuotojai 

4. 2. 41. Renginys „Gatvės ritmu“ Rugsėjis Jaunimo darbuotojai 

4. 2. 42. „Helovyno“ vakaras  Lapkritis Jaunimo darbuotojai 



4. 2. 43. Savanorių dienos renginiai  Gruodis Jaunimo darbuotojai 

4. 2. 44. Kalėdiniai ir naujametiniai vakarai Gruodis Jaunimo darbuotojai,  
D.Keršienė 

4. 2. 45. Šventė žirgo dienai paminėti Būdos k. Gruodis D.Keršienė, treneriai – sporto 
mokytojai, Žirgininkystės klubas 
„Perkūno žirgai” 

4. 2. 46. Kelionių sezono uždarymo šventė „Keliauk, bendrauk, pažink!“. Gruodis A. Pivoriūnas, D. Keršienė 

Rezultatas – ugdomos asmens ir visuomenės gyvenimui būtinos nuostatos, gebėjimai susiję su pilietine branda ir morale. 

4. 3. Uždavinys: padėti įtvirtinti dorovės ir sveikos gyvensenos įgūdžius. 

4. 3. 47. Sveikatingumo žygiai „Trakų snaigė 2018“ Trakų apylinkėse. Sausis, vasaris, 
kovas 

A.Pivoriūnas, 
VĮ Trakų miškų urėdija 

4. 3. 48. Dviračių, pėsčiųjų žygiai miesto bendruomenei Trakų apylinkėse. Gegužė –rugsėjis A.Pivoriūnas, G.Valainis 
VĮ Trakų miškų urėdija, Trakų 
istorinis nacionalinis parkas 

4. 3. 49. Dalyvavimas sveikatingumo žygiuose „Snaigė“ Vilniaus apylinkėse. Sausis, vasaris, 
kovas 

Treneriai – sporto mokytojai, 
Lietuvos keliautojų sąjunga 

4. 3. 50. Šiaurietiško ėjimo mokymai, žygiai Per metus A.Pivoriūnas, 
VĮ Trakų miškų urėdija, Trakų 
istorinis nacionalinis parkas 

4. 3. 51. Paskaita „Sveika gyvensena“  Gegužė – rugsėjis Jaunimo darbuotojai 

Rezultatas – ugdomas visuomenės fizinis aktyvumas, sveikos gyvensenos įgūdžiai. 

4. 4. Uždavinys: Ugdyti profesinę kompetenciją ir tobulinti kvalifikaciją. 

4. 4. 52. Metodiniai užsiėmimai mokomųjų grupių treneriams „Orientavimosi Gegužė D.Keršienė 



sporto , turizmo trasų paruošimas, teisėjavimas“ Varnikų miške 

4. 4. 53. Seminaras mokomųjų grupių treneriams „Kalnų turizmo technikos trasų 
ruošimas“ Zervynose 

Spalis D.Keršienė, treneriai – sporto 
mokytojai 

 4. 4. 54. Metodiniai užsiėmimai mokomųjų grupių treneriams „Alpinizmas". 
Varnikų miške 

Gegužė, rugsėjis D.Keršienė, treneriai – sporto 
mokytojai 

4. 4. 57. Mokymai savanoriams Per metus Jaunimo darbuotojai, centro 
savanoriai 

4. 4. 58. Metodinių konsultacijų organizavimas. Išvykos į Jaunimo centrus 
Lietuvoje 

Per metus Jaunimo darbuotojai 

4. 4. 59. Vietinės ir tarptautinės savanorystės pristatymai mokyklose bei darbo 
biržoje 

Per metus Jaunimo darbuotojai, centro 
savanoriai 

4. 4. 60. Lentvario jaunimo centro, Trakų atviros erdvės veiklos pristatymai 
rajono mokyklose 

Per metus Jaunimo darbuotojai, centro 
savanoriai 

4. 4. 61. Dalyvavimas Jaunimo reikalų departamento, Jaunimo tarptautinio 
bendradarbiavimo agentūros bei kituose organizuojamuose seminaruose, 
mokymuose 

Per metus Jaunimo darbuotojai, centro 
savanoriai 

4. 4. 62. Bendradarbiavimas su vietinėmis organizacijomis Per metus Jaunimo darbuotojai 

Rezultatas: Treneriai – sporto mokytojai ir specialistai patobulins kvalifikaciją ir įgys naujų kompetencijų organizuoti ugdytinių turistinę, 

orientavimosi sporto bei žirginio sporto veiklą  

 
Pastaba: metinė veiklos programa gali keistis negavus pakankamo finansavimo, esant kitoms aplinkybėms, kurių iš anksto negalima 
numatyti. 
Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro direktorė 
Aušra Piragienė, tel. 8 670 35 575 
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