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UTENOS R. SUDEIKIŲ DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2019-2021 METŲ  

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS  

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

Utenos r. Sudeikių daugiafunkcio centro (toliau – Centras) strateginis veiklos planas 

parengtas atsižvelgiant į šalies švietimo strategiją, Utenos rajono savivaldybės strateginį plėtros 

planą 2018-2024 metams. 2019–2021 m. strateginis veiklos planas yra tęstinis įstaigos veiklos 

planavimas, paremtas 2016–2018 m. strateginio veiklos plano analizės išvadomis, vizija bei 

strateginiais tikslais, vidaus įsivertinimo duomenimis, vietos bendruomenės poreikių tyrimo 

rezultatais.  

Strateginiame veiklos plane apibrėžiami metiniai finansiniai projektai, vadovaujantis Utenos 

rajono savivaldybės strateginiu plėtros planu, patvirtintu Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 

m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-64, Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 

pertvarkos 2016-2020 metų bendruoju planu, patvirtintu Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 

m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. TS-127, bei kitais ugdymo įstaigų finansavimą ir veiklą 

reglamentuojančiais teisės aktais.  

Atsižvelgiant į Utenos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2018-2024 metams 

prioritetus, skirtus švietimo srities veiklai gerinti, Valstybinę švietimo 2013-2022 metų strategiją, 

Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“, Geros mokyklos koncepciją, patvirtintą Švietimo ir 

mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308, Daugiafunkcių centrų koncepciją, 

patvirtintą Ugdymo plėtotės centro direktoriaus 2015 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. VK-35, Centro 

žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių analizę, vietos bendruomenės poreikius, Centras planuoja 

įgyvendinti šiuos tikslus:  

1. Tenkinti vietos bendruomenės, krašto svečių bei turistų socialinius, kultūrinius ir 

švietimo poreikius, organizuojant neformalųjį švietimą, socialinių, sociokultūrinių, poilsio paslaugų 

teikimą. 

2. Užtikrinti patrauklų ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, tobulinant esamas bei 

kuriant naujas inovatyvias ugdymo(si) erdves. 

3. Kurti materialinę bazę, užtikrinančią teikiamų paslaugų kokybę. 

 



 

 

II SKYRIUS 

STRATEGINIŲ POKYČIŲ ANALIZĖ 

 Per 2016–2018 m. strateginį laikotarpį įstaigos veiklą pakoregavo strateginiame 

planavime nenumatyti du veiksniai: įstaigos reorganizavimas į daugiafunkcį centrą (toliau – 

Centras), nutraukiant pradinį ugdymą, ir Sudeikių kempingo bazės perdavimas Centro funkcijoms 

vykdyti. Todėl veikla metiniuose planavimuose orientuota  į neformalųjį švietimą, laisvalaikio 

užimtumo, poilsio, stovyklų organizavimo, socialinės, kultūrinės, bendruomeninės veiklos 

stiprinimą.  

  Ikimokyklinis, neformalusis švietimas, socialinė veikla, kultūriniai, sportiniai, 

saviraiškos, informaciniai bei švietimo renginiai vietos bendruomenei, bendradarbiavimas su UKC 

Sudeikių skyriumi, vietos biblioteka, bendruomene, seniūnija – tai Centro veikla vietos 

bendruomenės poreikių tenkinimui. Galimybės, atsiradusios perdavus kempingo bazę, skatina 

ieškoti naujų veiklos formų, telkti kolektyvą bendram tikslui. Sutartys su respublikos 

daugiafunkciais centrais, klubais, švietimo įstaigomis, dalijimasis gerąja patirtimi, dalyvavimas 

Daugiafunkcių centrų asociacijos veikloje – visa tai skatina ieškoti naujų veiklos būdų bei formų. 

Įstaiga tapo respublikos daugiafunkcių centrų kūrimosi „vadovėliu“, jo patirtimi remiasi 

besikuriantys centrai, Centro pasiekimais dalijamasi metodinėje literatūroje. Centras žinomas 

respublikoje kaip geriausiai palaikomas ir remiamas rajono savivaldybės, efektyviausiai 

išnaudojantis galimybes, lanksčiausiai prisitaikantis prie pokyčių. Auga vietos bendruomenės 

pasitikėjimas Centru, jo veiklų bei teikiamų paslaugų nauda bendruomenei.  

 Vidaus ir išorės aplinkos analizės išvadoms suformuluoti taikytas stiprybių, silpnybių, 

galimybių ir grėsmių (toliau – SSGG) analizės metodas. 

 

STIPRYBĖS 

 

SILPNYBĖS 

       1. Patraukli geografinė padėtis, sudaranti 

galimybes veiklų įvairovei. 

       2. Apgyvendinimo ir maitinimo 

paslaugos paklausa. 

  3. Papildomų darbo vietų sukūrimas 

vasaros sezono metu. 

        4. Draugiškas, lankstus, iniciatyvus 

kolektyvas. 

  5. Centro erdvių tikslingas panaudojimas 

 rajono bei respublikos renginiams. 

       6. Vaikų užimtumo organizavimas 

poilsio stovyklose mokinių atostogų metu. 

 7. Centro veiklos pripažinimas 

      1. Nerenovuojamų mokyklos korpuso 

patalpų būklės blogėjimas. 

      2. Mažėjantis ikimokyklinio amžiaus vaikų 

skaičius aplinkinėse vietovėse. 

      3. Ikimokyklinio ugdymo grupės veiklos 

nepatrauklumas. 

      4. Aiškios apmokėjimo už stovyklavimo 

paslaugas sistemos nebuvimas. 

      5. Socialinio ekonominio konteksto įtaka 

centro veiklai.  

      6. Sumažėjusi apgyvendinimo paslauga 

šaltuoju metų laiku. 

       7. Ribotos galimybės dalyvauti projektuose. 



respublikos mastu. 

 8. Išaugusios bei atsiradusios naujos 

galimybės, prijungus buvusio kempingo bazę. 

       8. Nesant lėšų pavadavimui, ikimokyklinės 

ugdymo grupės veiklos sustabdymas vasarą. 

 

 

GALIMYBĖS 

          

GRĖSMĖS 

 

      1. Materialinės bazės stiprinimas 

panaudojant gautas pajamas už paslaugas, 

biudžeto bei projektines lėšas.  

      2. Kultūros, bibliotekos, socialinių 

paslaugų perkėlimas į Centro erdves.  

      3. Naujų edukacinių erdvių ir programų 

kūrimas, panaudojant lauko aplinkas ir 

galimybes. 

      4. Vasaros stovyklų organizavimas įvairių 

amžiaus grupių ir poreikių vaikams efektyviai 

išnaudojant lauko ir vidaus erdves. 

      5. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

galimybių išnaudojimas vykdant Centro 

neformaliojo ugdymo veiklų plėtrą. 

      6. Dalyvavimas savanorystės programose, 

į veiklas įtraukiant savanorius; papildomų 

darbo vietų kūrimas. 

      7. Darbuotojų kompetencijų tobulinimas, 

lankantis respublikos daugiafunkciuose 

centruose. 

      8. Labdaros ir paramos Centrui 

organizavimas. 

      9. Dalyvavimas Daugiafunkcių centrų 

asociacijos veikloje. 

      10. Reklamos, pritraukiančios įvairaus 

amžiaus ir grupių klientus naudotis Centro 

paslaugomis, kūrimas. 

      1. Mažėjantis  ikimokyklinio amžiaus vaikų 

skaičius ir pavėžėjimo problema kelia grėsmę 

ikimokyklinio ugdymo paslaugos užtikrinimui. 

      2. Mokyklos priestato patalpų 

netinkamumas naudojimui dėl būklės 

blogėjimo, dėl to gresia gaunamų pajamų 

mažėjimas.  

      3. Vaikų poilsio stovyklų skaičiaus 

mažinimas dėl specialistų darbui jose trūkumo.  

      4. Nepakankamas papildomų lėšų 

pritraukimas. 

 

 

Vizija. 

Kiekvienam bendruomenės nariui atviras švietimo(si), kultūros, laisvalaikio užimtumo, 

socialinių paslaugų centras, suteikiantis galimybes draugiškoje aplinkoje puoselėti individualius 

gebėjimus, kūrybiškumą, tolerantiškumą, sėkmingą integravimąsi į visuomenės gyvenimą. 

Misija. 

 Aktyvios, draugiškos, socialiai saugios, veiklios ir kultūringos bendruomenės kūrimas. 

Vertybės. 

Daugiafunkcionalumas 

Lankstumas 

Komandinis darbas 

Nuolatinis tobulėjimas 

Strateginis tikslas. 

Brandinti vietos bendruomenės sutelktumą, savanoriškumą, skatinti saviraišką, socialinį 

aktyvumą, tarpusavio supratimą, pagalbą ir atsakomybę.     



PROGRAMA. 

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo programa.



III SKYRIUS 

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

Tikslas. Tenkinti vietos gyventojų bei krašto svečių, turistų socialinius, kultūrinius ir švietimo poreikius, užtikrinant ikimokyklinį ir priešmokyklinį  

ugdymą, neformalųjį švietimą, socialinių, sociokultūrinių paslaugų organizavimą.     

      1 uždavinys. Aktyvaus, kūrybingo, socialiai saugaus vaiko ugdymas, kuriant atviras, iniciatyvias, palankias veiklai ir pažinimui edukacines 

programas bei erdves.  

Priemonės Metai 
Atsakingi už 

įgyvendinimą 

Lėšos, 

resursai 
Siekiami rezultatai 

Naujų erdvių kūrimas edukacinėms 

programoms įgyvendinti ir  

neformaliam švietimui vykdyti.  

 

2019/2021 Mokytojai, 

dirbantys pagal  

ikimokyklinio 

ugdymo 

programą 

 

Centro 

žmogiškieji 

ištekliai 

 

Patirtiniam, kūrybiniam, saviraišką skatinančiam ugdymui  per 

metus sukurtos 5 naujos edukacinės erdvės. 

Edukacinių programų 

„Prisijaukime lauką“ rengimas, 

vykdymas, viešinimas. 

 

 

2019/2021 

Mokytojai, 

dirbantys pagal  

ikimokyklinio 

ugdymo 

programą, 

stovyklų 

vadovai 

 

Centro 

žmogiškieji 

ištekliai 

 

Parengtos ir išbandytos 5 naujos edukacinės programos, skirtos 

ikimokyklinio, priešmokyklinio  amžiaus vaikams ir pradinių 

klasių mokiniams. 

Naujos veiklos „Darželis kaime“ 

įgyvendinimas. 

2019/2021 Mokytojai, 

dirbantys pagal  

ikimokyklinio 

ugdymo 

programą, 

stovyklų 

vadovai 

 

 Negavus projekto lėšų, patirties, įgytos rengiant projektą, 

panaudojimas pagal esamas galimybes. 

Edukacinių patirčių banko kūrimas.  2019/2021 Mokytojai, 

dirbantys pagal  

Centro 

žmogiškieji 

Sukurta nuoroda ir internetinėje erdvėje patalpintos 8 naujai 

parengtos edukacinės programos bei sukeltos jau parengtos ir 



ikimokyklinio 

ugdymo 

programą, 

stovyklų 

vadovai 

 

ištekliai 

 

išbandytos edukacinės programos. 

Vaikų gebėjimų vertinimas 

ikimokyklinio ugdymo grupėje 

akcentuojant asmeninių 

kompetencijų ugdymą. 

2019/2021 Mokytojai, 

dirbantys pagal  

ikimokyklinio 

ugdymo 

programą 

 

Centro 

žmogiškieji 

ištekliai 

 

Nuolat vykdomas ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų 

kaitos stebėjimas ir fiksavimas, numatant tolimesnes veiklos 

kryptis, fiksuojant reikalingą ir teiktą pagalbą, vykdant 

lyginamąjį tėvų ir mokytojų vertinimą. 

Vaikų socialinių kompetencijų 

ugdymas mišrioje ikimokyklinio 

ugdymo grupėje ir vasaros poilsio 

stovyklose lauko erdvėse. 

2019/2021 Mokytojai, 

dirbantys pagal  

ikimokyklinio 

ugdymo 

programą, 

stovyklų 

vadovai 

 

Centro 

žmogiškieji 

ištekliai 

 

Vaikų socialinių kompetetencijų ugdymui lauko erdvėse 

numatomas  maisto gaminimas ant laužo, pietų miegas 

palapinėse, prisitaikymas prie oro sąlygų, judrūs žaidimai ir 

edukacinės programos. Maksimali veiklų dalis perkeliama į 

lauko erdves. 

Tėvų įtraukimo į Centro veiklas 

organizavimas. 

2019/2021 Mokytojai, 

dirbantys pagal  

ikimokyklinio 

ugdymo 

programą, 

stovyklų 

vadovai, 

laisvalaikio 

užimtumo 

koordinatoriai 

 

Centro 

žmogiškieji 

ištekliai 

 

Tėvų susidomėjimo vaikų ugdymu bei dalyvavimu Centro 

veiklose aktyvėjimas. 

Prevencinės veiklos organizavimas 2019/2021 Mokytojai, 

dirbantys pagal  

ikimokyklinio 

Centro 

žmogiškieji 

ištekliai, 

Ikimokyklinio ugdymo grupėje ir neformaliojo ugdymo metu  

organizuojamos patyčių, smurto prieš vaikus, psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo, krizinių situacijų valdymo 



ugdymo 

programą, 

stovyklų 

vadovai, 

laisvalaikio 

užimtumo 

koordinatoriai 

 

tėvų lėšos 

 

programos įgyvendinimas, t.y., susitikimai su prevenciją 

vykdančias specialistais, bendradarbiaujama su „Utenos 

nardymo klubu“ ir „Utenos žirgynu“. 

Stovyklų organizavimas įvairių 

amžiaus grupių ir poreikių vaikams 

2019/2021 Mokytojai, 

dirbantys pagal  

ikimokyklinio 

ugdymo 

programą, 

stovyklų 

vadovai 

 

Projektinės 

lėšos, tėvų 

lėšos 

Trumpųjų ir ilgųjų mokinių atostogų metu organizuojamos 

dienos stovyklos įvairių amžiaus grupių ir poreikių vaikams, 

joms organizuoti parengtos ir viešinamos programos. 

Kūrybinių, edukacinių, poilsio 

stovyklų organizavimas. 

2019/2021 Direktorius, 

stovyklų 

vadovai 

Projektinės 

lėšos 

Rengiami projektai bei organizuojamos stovyklos socialiai 

remtinų šeimų vaikams, vaikams, turintiems negalią, gabiems 

vaikams, kūrybinių gebėjimų ugdymo, sporto bei 

sveikatingumo stovyklos. 

Stovyklų vadovų asmeninių 

kompetencijų tobulinimas.  

2019/2021 Stovyklų 

vadovai 

Centro 

žmogiškieji 

ištekliai 

Naratyvinės žaidimo ir ugdymo(si) erdvės metodo  taikymas, 

norint  vaiką pažinti per trumpą laiką. 

Naujų veiklų, erdvių viešinimas ir 

reklamavimas. 

 

Nuolat Direktorius Centro 

žmogiškieji 

ištekliai 

Sukurtas ir parengtas vaizdo klipas, viešinantis ir 

supažindinantis su Centro, kempingo veiklomis, ateities 

vizijomis ir įgyvendinimo būdais.  

 

 

 

2 uždavinys. Ugdyti socialinį aktyvumą, sutelktumą, savanoriškumą,  kūrybiškumą, bendradarbiavimą, kiekvieno tobulėjimą organizuojant 

bendruomenės poreikius ir gebėjimus atitinkančias veiklas. 

Priemonės Metai 
Atsakingi už 

įgyvendinimą 

Lėšos, 

resursai 
Siekiami rezultatai 



Nuolatinis „Pasiūlymų pašto“ 

duomenų tyrimas ir 

apibendrinimas.  

2019/2021 Direktorius Centro 

žmogiškieji  

ištekliai 

 

Vietos bendruomenės suaugusiųjų, užimtumo veiklų, švietimo 

poreikių tyrimas ir galimybių juos tenkinti vertinimas, 

duomenys naudojami veiklų planavimui, tobulinama 

bendruomenės poreikių tyrimo sistema. 

Suaugusiųjų kūrybinių 

kompetencijų ugdymas.  

2019/2021 Laisvalaikio 

užimtumo 

koordinatoriai 

Centro 

žmogiškieji  

ištekliai 

 

Vietos bendruomenės poreikiams tenkinti organizuojamos 

bendruomenės narių kūrybos parodos (kasmet po dvi), 

kultūrinės išvykos į teatrus ir koncertus, poilsio vakarai 

vyresniojo amžiaus žmonėms. 

Tradicinių švenčių ir renginių 

organizavimas. 

2019/2021 Direktorius, 

laisvalaikio 

užimtumo 

koordinatoriai 

Centro 

žmogiškieji  

ištekliai, 

projektinės 

lėšos 

 

Organizuojamos tradicinės paklausą turinčios šventės: „Vilties 

vakaras“, „Jurginų žydėjimo šventė“, „Vestuvių muzikantų 

vakaruška“, autorinės kūrybos vakarai ir kt. 

Bendradarbiavimas su vietos 

įstaigomis ir organizacijomis. 

2019/2021 Direktorius, 

laisvalaikio 

užimtumo 

koordinatoriai,  

mokytojai, 

dirbantys pagal  

ikimokyklinio 

ugdymo 

programą, 

stovyklų 

vadovai 

 

 

 Su UKC Sudeikių skyriumi rengiami valstybinių švenčių 

minėjimai, Centro renginiai perkeliami į Sudeikių skyriaus 

erdves. Su bendrija „Tėviškės pastogė“, Sudeikių bendruomene 

per kalendorinius metus įgyvendinami du bendri projektai. 

Kompleksinės veiklos jaunai šeimai 

modelio kūrimas. 

2019/2021 Laisvalaikio 

užimtumo 

koordinatoriai 

Centro 

žmogiškieji  

ištekliai 

 

Suteikiamos erdvės jaunoms šeimoms jiems patogiu metu 

organizuoti vaikų gimtadienius, susitikimus, šventes „Vaikų 

kambaryje“, naudotis sporto sale  nedarbo dienomis. Plečiama  

jaunimo ir jaunų šeimų  pačių sukurta informacinė, vienijanti 

60 narių „Sudeikiečių“ grupė.   

Socialinę atskirtį patiriančių 

gyventojų įtraukimas į Centro 

2019/2021 Direktorius, 

laisvalaikio 

 Organizuojami išvažiuojamieji sociokultūriniai renginiai ir  

sudaromos galimybės Centro veiklas ir programas įgyvendinti 



veiklas. užimtumo 

koordinatoriai 

jų gyvenamojoje vietovėje. Sudaromos galimybės atvykti į 

Centro renginius.  

Tęstinis socialinių paslaugų 

komplekso tobulinimas. 

 

2019/2021 Direktorius 

 

Centro 

žmogiškieji  

ištekliai 

 

Teikiamos pirties, skalbyklos  kirpyklos, masažo paslaugos. 

Socialinę atskirtį patiriantieji, vieniši bus pavežami į Sudeikius 

vieną kartą per mėnesį pas gydytoją, pristatoma labdaringa 

sriuba.  

Sudarytos sąlygos bendruomenės žmonėms vystyti verslą, veiks 

rankdarbių dirbtuvėlės. 

Sporto, sveikatingumo veiklų 

organizavimas. 

2019/2021 Laisvalaikio 

užimtumo 

koordinatoriai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Plečiama Centro sporto bazė įrengiant futbolo, krepšinio 

aikšteles kempingo teritorijoje, tvarkoma tinklinio aikštelė  

Centro aplinkoje. Plečiamos vidaus erdvės vidaus laisvalaikio 

pramogoms. Su bendrija „Tėviškės pastogė“ kasmet 

parengiamas bendras projektas  sveikatinimui skatinti. 

 

Labdaringos veiklos 

organizavimas. 

 

2019/2021 Centro 

darbuotojai, 

laisvalaikio 

užimtumo 

koordinatoriai 

Rėmėjų lėšos Tęsiamos šv. Velykų, šv. Kalėdų, labdaringos sriubos akcijos, 

sudaromos galimybės ją gauti atokiau gyvenantiems vienišiems 

seneliams. Daigų auginimas ir dalijimasis, „Gėlių namų“ 

paslaugos sukūrimas. 

Socialinę atskirtį patiriančių 

žmonių užimtumo organizavimas. 

2019/2021 Laisvalaikio 

užimtumo 

koordinatoriai 

Rėmėjų lėšos Du kartus per metus suorganizuotos  vienos dienos senelių 

išvažiuojamosios stovyklos „Diena kitaip“ bei viena kultūrinė 

išvyka, į Centro veiklas įtraukiant vienišus, atokiau 

gyvenančius žmones. 

Apgyvendinimo ir maitinimo 

paslaugų teikimas krašto svečiams, 

turistams ir poilsiautojams, 

stovyklautojams. 

2019/2021 Direktorius, 

Centro 

darbuotojai 

Projektinės 

lėšos 

Sukurta   80 vietų apgyvendinimo  bazė su maitinimo paslauga 

naudojama stovyklautojų, krašto svečių, turistų, poilsiautojų 

poreikiams tenkinti. Tobulinamos poilsiavietės pramogų 

paslaugos. 

3 uždavinys. Centro patrauklaus įvaizdžio formavimas. 

Priemonės Metai 
Atsakingi už 

įgyvendinimą 

Lėšos, 

resursai 
Siekiami rezultatai 

Bendradarbiavimas su vietos 

organizacijomis, įstaigomis 

planuojant strateginius,  metinius 

2019/2021 Direktorius, 

laisvalaikio 

užimtumo 

koordinatoriai 

Centro 

žmogiškieji 

ištekliai 

Strateginiame ir metiniuose veiklos planuose numatomos 

bendros veiklos, išvengta veiklų dubliavimosi, gerėja renginių 

kokybė. Dedamas pamatas bendroms veiklos, esant galimybei 

Centre sutelkti kultūros, bibliotekos, socialines paslaugas. 



veiklos planus, organizuojant 

projektines veiklas. 

 Atsiradus naujiems renginiams, didėja žmonių užimtumo 

galimybės. 

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

galimybių tobulinimas. 

2019/2021 Direktorius Centro 

žmogiškieji 

ištekliai 

Bendradarbiavimas su steigėju, seniūnija, rajono 

tarpinstitucinio  bendradarbiavimo koordinatoriumi švietimo 

pagalbos, Vaiko gerovės , neformaliojo švietimo, projektų 

rengimo  klausimais, kuriamos darbo vietos, propaguojama 

savanorystė. 

Dalyvavimas daugiafunkcių centrų 

asociacijos veikloje. 

2019/2021 Direktorius Centro 

žmogiškieji 

ištekliai 

Daugiafunkcių centrų bendrystės principu siekiama išsiaiškinti 

centrų, teikiančių švietimo, kultūros, sveikatos bei socialines 

paslaugas, teisinis statusas. Daugaifunkcių centrų problemos 

nagrinėjamos nacionaliniu lygmeniu, atsiranda daugiau 

galimybių rengti projektus Centro vardu, gauti papildomą 

finansavimą. 

 

Savanorystės principų skleidimas. 2019/2021 Direktorius Projektinės 

lėšos  

Centras reakredituotas priimti savanorius. Į Centro veiklas 

planuojama įtraukti 8 savanorius. Sprendžiamas darbuotojų 

trūkumo darbui stovyklose klausimas. 

Centro bendruomenės savanoriškos iniciatyvos dėka kuriamos 

naujos edukacinės, žaliosios Centro erdvės 

Mokyklos pastato renovavimas, į jį 

perkeliant kultūrą, biblioteką, 

socialinę veiklą. 

2019/2021 Direktorius, 

ūkvedys 

Biudžeto, 

projektinės ir 

rėmėjų lėšos 

Renovavus senąjį mokyklos pastatą, bus kuriamos papildomos 

laisvalaikio zonos, į vieną vietą sutelktos švietimo, savišvietos, 

kultūros, socialinės paslaugos. 

Poilsio bazės galimybių 

išnaudojimas Centro veiklose. 

2019/2021 Direktorius Centro 

žmogiškieji 

ištekliai 

Pristatomos stovyklavimo galimybės kemperiuose, palapinėse, 

siūlant vandens pramogas: nardymas, irklenčių sportas.  

Skatinamas vietos verslas. 

Gaunamos papildomos lėšos, jos investuojamos į veiklų plėtrą. 

Centro kultūros, tradicijų, savitumo 

puoselėjimas. 

2019/2021 Direktorius, 

Centro 

bendruomenė 

Centro 

žmogiškieji 

ištekliai, 

rėmėjų lėšos 

Kuriama nauja tradicija „Centro gimtadienis“. 

Kasmet organizuojama  viena Centro darbuotojų kūrybos darbų 

paroda. 

Kaupiama ir viešinama informacija apie rėmėjus. 

Svečių, delegacijų, įvairių organizacijų priėmimas ir Centro bei 

poilsiavimo veiklų pristatymas, dalijamasis gerąja patirtimi, 

savojo krašto viešinimas . Svečių knygos pildymas. 



Centro bendruomenės komandos 

formavimas. 

2019/2021 Direktorius Centro 

žmogiškieji 

ištekliai 

Tęsiami bendri laisvalaikio užsiėmimai, padedantys formuoti 

komandą. 

Organizuojamos išvykos į respublikos daugiafunkcius centrus 

patirties sklaidai, naujų idėjų įgyvendinimui.  

Pavasarį švenčiamas Centro gimtadienis, kurio tikslas – 

įsivertinti metų veiklos pasiekimus, netradiciniu būdu pamatyti 

pasiekimus ir problemas, jas spręsti. 

Krašto istorijos kampelio kūrimas. 2019/2021 Direktorius, 

ūkvedys 

Centro 

žmogiškieji 

ištekliai 

Neformaliojo švietimo veiklų plėtrai sukurtas krašto istorijos 

kampelis, suteikiantis galimybę pažinti Lietuvos praeitį per 

kaimo buitį. 

Gerosios darbo patirties skaida 

Centre ir už jo ribų. 

2019/2021 Direktorius Centro 

žmogiškieji 

ištekliai 

Centro veiklos viešinamos žiniasklaidoje, susitikimų, išvykų 

metu. 

Centro prisistatymas įsijungiant į  daugiafunkcių centrų 

asociacijos veiklą 

 Parengtas informacinis lankstinukas, informacinis vaizdo 

klipas.  

Išorinio finansavimo galimybių  

(ilgalaikiai projektai, rėmėjų lėšos, 

nuomos lėšos ir pan.) pritraukimas į 

Centrą. 

2019/2021 Direktorius, 

laisvalaikio 

užimtumo 

koordinatoriai 

Centro 

žmogiškieji 

ištekliai, 

rėmėjų, 

projektinės 

lėšos. 

Papildomo finansavimo per projektinę veiklą iniciavimas.  

Tikslinis rėmėjų lėšų panaudojimas, rėmėjų paieška. 

Centro veiklų bei materialinės bazės tobulinimas. 

 

 

 

 

IV SKYRIUS 

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO FINANSINIS PAGRINDIMAS 

Metai Mokymo lėšos 

(tūkst. €) 

Savarankiškų 

funkcijų lėšos 

(tūkst. €) 

Lėšos, gautos už 

paslaugas 

(tūkst. €) 

Iš viso 

(tūkst. €) 

2019 21,5 155,5 57,8 234,8 



2020 21,8 160,5 59,2 241,5 

2021 22.0 165,0 60,7 247,7 

Iš viso: 65,3 481,0 177,7 724,0 

V SKYRIUS 

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA 

Strateginis planas parengtas trejiems metams. Jis tikslinamas  kasmet. Už plano tikslinimą  atsakinga strateginio plano rengimo grupė. 

Strateginio plano pakeitimai tvirtinami Centro direktoriaus įsakymu, pritarus Centro tarybai. Strateginio plano įgyvendinimo stebėseną vykdo 

strateginio plano stebėsenos grupė, įsakymu paskirta Centro direktoriaus. Stebėsena atliekama kiekvienų kalendorinių metų gale. 

Eil. Nr. Strateginio plano įgyvendinimo stebėsenos   etapai Vykdytojai Vykdymo laikas 

1. Centro metinės veiklos programos įgyvendinimo ataskaita. Direktorius Du kartus per metus 

2. Strateginio plano įgyvendinimo analizė. Strateginio plano 

stebėsenos grupė 

Kalendorinių metų 

pabaigoje. 

3. Strateginio plano tikslinimas. Strateginio plano 

rengimo grupė. 

Kalendorinių metų 

pabaigoje. 

4. Strateginio plano uždavinių įgyvendinimo pristatymas Centro bei 

vietos  bendruomenei. 

Direktorius. 2021 m. sausio mėn. 

Strateginis veiklos planas skelbiamas internetiniame puslapyje: https://sudeikiai.utena.lm.lt 

_______________________________________________________________________________ 

PRITARTA 

Utenos r. Sudeikių daugiafunkcio centro  

tarybos 2019 m.  sausio 17 d. 
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