
PRITARTA 

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 

2022 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T-4 

 

 

ŠVENČIONIŲ R. KALTANĖNŲ UGDYMO IR TURIZMO CENTRO  

 

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Centro nuostatai, patvirtinti Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. 

sprendimu Nr. T-90, nustato pagrindines Centro veiklos sritis: socialinės paslaugos, turizmas, 

švietimas. Centro veiklos tikslas – sudaryti sąlygas ugdyti įvairių interesų ir amžiaus grupių asme-

nų socialinius, edukacinius ir kultūrinius gebėjimus, užtikrinti neformaliojo švietimo, laisvalaikio, 

socialinių bei turizmo paslaugų teikimą. 2021 m. Centras atliko veiklas, kurios suformuotos Cent-

ro nuostatuose numatytuose uždaviniuose: 

1. Teikti turizmo informaciją ir turizmo paslaugas. 

2021 m. buvo tobulinama turizmo informacijos taško, kuris buvo suformuotas 2020 m. 

pabaigoje -2021 m. pradžioje, veikla, įsigyti priimamojo baldai. Paskirtas darbuotojas, kuris geba 

bendrauti su turistais anglų kalba (iki tol turistams informacija buvo teikiama lietuvių ir rusų kal-

bomis); informacinis turizmo taškas papildytas turizmo informacijos leidiniais apie Švenčionių 

rajoną, Lietuvą; klientams dalinami Centro parengti ir atspausdinti keturių maršrutų lankstinukai. 

Turizmo veiklų kokybės gerinimui formuojama specialistų komanda, kuri atsakinga už turizmo 

paslaugų kūrimą ir teikimą Centre. Tuo tikslu 2021 m. patobulintas Centro pareigybių sąrašas. 

Įvesta specialisto pareigybė (turizmui). Šią pareigybę užimantis darbuotojas Utenos kolegijoje 

studijuoja Turizmo paslaugų vadybos studijų programą. Turizmo informacijos sklaidos kokybės, 

prieinamumo užtikrinimui sukurta nauja Centro internetinė svetainė https://kaltanenai.eu/ . 2021 

m. parengti ir patalpinti į internetinę erdvę  6 EKO maršrutai, kurie orientuoja į Švenčionių krašto 

kultūros, gamtos pažinimą ir sudaro sąlygas keliauti savarankiškai https://kaltanenai.eu/eko-

marsrutai/ (bendras visų maršrutų peržiūrų skaičius 2022 m. pradžioje – 9896).  

Turizmo informacijos sklaida buvo vykdoma per Centro įgyvendinamo Kultūros tarybos 

finansuojamo projekto „Kultūrinio turizmo plėtra Švenčionių krašte“ veiklas. Šio projekto metu 

Švenčionių rajone įrengti 4 informaciniai stendai, kuriuose pateikiami interaktyvūs maršrutai ir 

atskleidžiamas Švenčionių krašto kultūros paveldas. Dauguma objektų iki projekto įgyvendinimo 

buvo sunkiai pasiekiami. Projekto vykdymo metu suformuota darbinė grupė, pristatanti turizmo 

informaciją  tam tikruose Švenčionių rajono lankytinuose objektuose. Į šią grupę įtraukti ir eduka-

toriai. Buvo siekiama, kad konkretus maršrutas būtų įdomus įvairių interesų turistui, būtų „gyvas“ 

ir nuolatos tobulinamas. Centras organizavo keletą renginių gidams iš Zarasų bei Šiaulių, kultūros 

paveldo specialistams iš Rumšiškių, kurių metu buvo siekiama pristatyti Švenčionių kraštą su per-

spektyva, kad Švenčionių rajonas būtų įtrauktas į turistinius maršrutus Lietuvos mastu. Dar vienas 

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos remiamas projektas „Kermošiukas Kaltanėnuose“. 

Šio projekto metu siekta atskleisti Kaltanėnų miestelio įstorinės dalies svarbą, įgalinti Kaltanėnų 

miestelio aklinosios turgaus aikštės erdvę. Šiuo tikslu organizuotas „Kermošiukas Kaltanėnuose“, 

pradėta formuoti laisvalaikio erdvė, įrengtas informacinis stendas. 

2021 m. Centras organizavo pažintines, poilsines, kultūrines programas vaikams, jauni-

mui ir suaugusiems. Veiklų vykdymui reikalingas finansavimas ir konkrečios programos skirtingų 

poreikių klientams. Šiuo tikslu centras 2021 m. rengė projektus, gavo finansavimą: Švenčionių 

rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ projektas „Mūsų Lietuva per 30 metų“; 

https://kaltanenai.eu/
https://kaltanenai.eu/eko-marsrutai/
https://kaltanenai.eu/eko-marsrutai/
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Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės projektas „Keliauk pažin-

damas kultūrų įvairovę“; Švenčionių rajono savivaldybės administracijos projektas „Pasisemkime 

sveikatos iš gamtos“; Švenčionių rajono savivaldybės administracijos projektas „Bendrauk, iš-

girsk, dalinkis“; Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projektas „Gamta – žinių šalis“; 

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos projektas „Basomis po rasotą žolę“; Švietimo 

mainų paramos fondo projektas „Basomis po rasotą žolę“; Lietuvos Kultūros tarybos projektas 

„Kultūrinio turizmo plėtra Švenčionių krašte“; Švenčionių rajono savivaldybės administracijos 

projektas „Kermošiukas Kaltanėnuose“. Kita galimybė – Kultūros Paso programa „Ką pilkapiai 

mena“ pradėta įgyvendinti 2021 m.  

Ataskaitinių metų eigoje buvo organizuoti renginiai finansuoti ir Centro (Savivaldybės 

biudžeto lėšos gautos už teikiamas paslaugas) bei rėmėjų lėšomis. Sutrumpintas renginių, veiklų 

sąrašas:  

1. Kultūrinio ir EKO turizmo žygiai vaikų dienos centrų bendruomenėms, VVPS vaikams 

(2021-04-29 „Sudotos dvarelio takais“, 2021-05-06 „Ką mena Liūlinės pilkapynas“, 2021-05-15 

„Aukštaitijos takais ir takeliais“ (traukiniu, dviračiais), 2021-06-10 „Upeliukas Dobis ir samanoti 

pilkapiai“, 2021-06-19,20 „Keliaukime ir judėkime kartu“ (baidarėmis, pėsčiomis), 2021-06-30 

žygis pėsčiomis ir dviračiais Sirvėtos RP, 2021-07-01 „Dviračiais „Cirkliškis – Kochanovka“, 

2021-12-11 „Tigrą pasitinkant 2022 m.“ (traukiniu, pėsčiomis);  

2. Turizmo – sporto, kultūriniai, pažintiniai renginiai  visuomenei, rajono svečiams 

(2021-06-13 sporto šventė Kaltanėnuose „Girios vingiais“,  2021-08-23,24,25 keliaujanti stovykla 

Zarasų ir Švenčionių jaunimui „Nalšios žemės keliu“, 2021-08-29 vaikų vasaros palydų šventė 

Švenčionių rajono gyventojams „Kermošiukas Kaltanėnuose“, 2021-09-16 išvyka (susitikimas su 

mokslininkais) Švenčionių rajono gyventojams maršruto „Račkiškės koplyčios kelionė“ vietomis, 

2021-09-18 Europos paveldo dienų renginys visuomenei „Įtraukianti archeologija šalia Žeimenos 

upės“, 2021-11-19 susitikimas-ekskursija Strūnaityje tema maršruto „Lietuvių genties didkeliu“ 

formavimas, bendruomenės įtraukimas, 2021-11-22 vizitas į Anykščių rajono „Latavos“ maršruto 

vietas). Plačiau apie renginius https://www.facebook.com/Kaltan%C4%97n%C5%B3-ugdymo-ir-

turizmo-centras-205971792761756 . 

 Centras organizavo temines ir užsakomąsias ekskursijas. Organizuotos ekskursijos naujai 

parengtais maršrutais: 2021-05-12 Dzūkija, 2021-05-27 Pakruojo kraštas, 2021-05-29 „Totorių 

takais“, 2021-06-1,2 Pamario kraštas, 2021-06-11 „Sentikiai prie Sartų“, 2021-06-16 „Maišiagala 

– Medininkai – Juozapinės kalnas“, 201-10-1,2,3 „Neregėta Estija“ (rengta bendradarbiaujant su 

„Fortūna – Travel“). 

Dar labai svarbi uždavinį  įgyvendinanti veiklų sritis - stovyklaviečių įrengimas, apgy-

vendinimo paslaugų teikimas, turistinio inventoriaus nuoma. 2021 m. Centras turistų priėmimui 

naudojo stovyklavietę Centro teritorijoje (Mokyklos g. 17, Kaltanėnų mstl.), šalia Žeimenos upės. 

Šioje stovyklavietėje pastatytos pavėsinės, įrengtos laužavietės, higienos patalpos. Šalia, Centro 

teritorijoje, yra sporto aikštynai, poilsio erdvės, kurios metų eigoje papildytos dvejomis pavėsinė-

mis, sūpuoklėmis. Apgyvendamas teikiamas Centro patalpose įrengtuose kambariuose su patogu-

mais. Šiais metai Centras gavo leidimą – higienos pasą leidžianti teikti apgyvendinimo paslaugas. 

Turistų poreikių tenkinimui Centras teikia turistinio inventoriaus nuomos paslaugą. Šiuo tikslu 

Centre sukurta darbo komanda prižiūrinti dviračius, valtis, baidares ir kitą turistinį inventorių. 

2021 m. už lėšas gautas už Centro teikiamas paslaugas įsigyta 10 naujų dviračių ir 10 baidarių. Iš 

biudžeto lėšų įsigytas 8 vietų autobusas. Naujai įsigyta įranga gerina turistų aptarnavimo kokybę ir 

sudaro sąlygas formuoti Centro, kaip atsinaujinančio turizmo paslaugų teikėjo Švenčionių rajone, 

įvaizdį.  

https://www.facebook.com/Kaltan%C4%97n%C5%B3-ugdymo-ir-turizmo-centras-205971792761756
https://www.facebook.com/Kaltan%C4%97n%C5%B3-ugdymo-ir-turizmo-centras-205971792761756
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Turizmo (tame tarpe ir kitų paslaugų: sporto įrangos nuoma, sporto salės nuoma, patalpų 

renginiams nuoma, maitinimas, biliardo stalo nuoma ir kitų) paslaugų prieinamumo didinimui 

Centre numatytas lankstus darbo grafikas (I-V 7.00-20.00, VI-VII 13.00-20.00, arba pagal klieno 

poreikius), numatyti telefonai, kuriais galima susisiekti ir kitu paros laiku.  

IŠVADOS 

Uždavinys - teikti turizmo informaciją ir paslaugas pagal 2021 m. veiklos plano, strategi-

nio plano reikalavimus, numatymus - įgyvendintas. Suformuluotos Centro veiklos tęstinumo, vyk-

dant turizmo veiklas, kryptys: 

Centro turizmo bazės plėtra, paslaugų įvairovės kūrimas, turistų srauto didinimas; 

Bendradarbiavimas kuriant turizmo klasterį Švenčionių rajono savivaldybėje; 

 

2. Tenkinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų pažinimo, ugdymo ir saviraiškos porei-

kius. 

Organizuotas neformalusis vaikų švietimas.  

Neformaliojo švietimo programos vykdytos 2021 metais: 

„Ką pilkapiai mena“ (įtraukta į Kultūros paso programą), 27 dalyviai; „Gamta – žinių ša-

lis“, 30 dalyvių; „Basomis po rasotą žolę...“, 85 dalyviai. 

Neformaliojo švietimo programose dalyvavo iš viso 142 dalyviai. 

Edukacinės programos vykdytos 2021 m.: ,,Senųjų Aukštaitijos amatų paslaptys. Žvakių 

liejimas“, 218 dalyvių; ,,Šventinių meduolių kepimas ir puošimas“, 232 dalyviai. 

Edukacinėse programose dalyvavo iš viso 450 dalyvių. 

Centro specialistai parengti ir įgyvento devynis projektus, kurie apima kitas Centro veik-

las, bet ir kartu plėtoja švietimo paslaugų galimybes. 

Daug dėmesio skirta vaikų vasaros stovyklų organizavimui. Parengtos naujos programos, 

iš kurių penkios dieninių stovyklų. Dieninių stovyklų programos įgyvendintos Kaltanėnų stovyk-

linėje bazėje ir Adutiškio vaikų dienos centro bazėje ir jų metu buvo siekiama  sudaryti sąlygas 

kuo didesniam rajono vaikų skaičiui aktyviai bei turiningai praleisti vasaros atostogas. Siekiant šio 

tikslo, papildomai organizuota stovykla Adutiškyje.  

Vaikų ir jaunimo stacionarios stovyklos vykusios Kaltanėnų stovyklinėje bazėje 2021 m.: 

Vaikų ir jaunimo meistriškumo ugdymo stovykla „Augam su muzika“ (2021 m. birželio 3 – 6 d.), 

45 dalyviai; Savaitgalio stovykla „Keliauk pažindamas kultūrų įvairovę“ (2021 m. birželio 11-12 

d.), 38 dalyviai (34 vaikai + 4 vadovai); Stovykla „Atrask ir pažink savo krašto kultūrą“ (2021 m. 

birželio 14-18 d.), 53 dalyviai (48 vaikai + 5 vadovės); Kaltanėnų vaikų vasaros poilsio stovykla 

„Basomis po rasotą žolę...“ (2021 m. birželio 21-27 d.), 55 dalyviai (50 vaikų + 5 vadovai); Vasa-

ros Karate stovykla 2021 (2021 m. birželio 28 – liepos 3 d.), 63 dalyviai (56 vaikai + 7 vadovai); 

Sukarinta vaikų vasaros stovykla „Kovinis ežiukas“, 1 pamaina (2021 m. liepos 4-10 d.), 50 daly-

vių (46 vaikai + 4 vadovai); Sukarinta vaikų vasaros stovykla „Kovinis ežiukas“, 2 pamaina (2021 

m. liepos 18-24 d.), 48 dalyviai (44 vaikai + 4 vadovai); Vasaros šokių stovykla „Šok'ingas“ (2021 

m. liepos 25-30 d.), 50 dalyvių (48 vaikai + 2 vadovai); Kaltanėnų vaikų vasaros poilsio stovykla 

„Basomis po rasotą žolę...“ (2021 m. rugpjūčio 1-7 d.), 38 dalyviai (35 vaikai + 3 vadovės); Kal-

tanėnų vaikų vasaros stovykla „Gamta – žinių šalis“ (2021 m. rugpjūčio 1-7 d.), 32 dalyviai (30 

vaikų + 2 vadovai); Sukarinta vaikų vasaros stovykla „Kovinis ežiukas“, 3 pamaina (2021 m. 

rugpjūčio 8-14 d.), 51 dalyvis (47 vaikai + 4 vadovai); Vaikų ir jaunimo meistriškumo ugdymo 

stovykla „Augam su muzika“ (2021 m. rugpjūčio 22-31 d.), 45 dalyviai; Stovykla „Litvakų pavel-

das Aukštaitijos krašte“ (2021 m. rugsėjo 8-10 d.), 38 dalyviai (36 vaikai + 2 vadovės); Šokių sto-

vykla „Kartu su šokiu“ (2021 m. rugsėjo 24-26 d.), 35 dalyviai (33 vaikai + vadovės) 
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Stacionarių stovyklų metu stovyklavo iš viso 597 vaikai. 

Dieninės stovyklos vykusios 2021 m. birželio-rugpjūčio mėnesiais: „Judručių vasarėlė“ 

(2021 m. birželio 21 – liepos 2 d.), 46 dalyviai (42 vaikai + 4 vadovės); „Miško menas“ (2021 m. 

birželio 21 – liepos 2 d.), 24 dalyviai (22 vaikai + 2 vadovės); „Boružiukų kelionė“ (2021 m. lie-

pos 7 – 16 d.), 46 dalyviai (43 vaikai + 4 vadovės); „Šoklių nuotykiai“ (2021 m. liepos 7-16 d.), 

21 dalyvis (19 vaikų + 2 vadovės); „Svajotojų planeta“ (2021 m. liepos 26 – rugpjūčio 6 d.), 43 

dalyviai (39 vaikai + 4 vadovės); „Kūrybiškumas“ (2021 m. liepos 26 – rugpjūčio 6 d.), 16 daly-

vių (14 vaikų + 2 vadovės); „Vasaros šypsenos“ (2021 m. rugpjūčio 16-27 d.), 46 dalyviai (42 

vaikai + 4 vadovės); „Būk savimi“ (2021 m. rugpjūčio 16-27 d.), 25 dalyviai (23 vaikai + 2 vado-

vės). 

Dieninių stovyklų metu 2021 m. vasarą dalyvavo iš viso 244 vaikai. 

2021 m. pradžioje dėl epidemijos apribojimų iki vasaros pradžios vaikų stovyklos nebuvo 

organizuojamos. Dieninių stovyklų organizavimui Centro teritorijoje sukurta nauja erdvė stovyk-

lautojų veiklų vykdymui, poilsiui, maitinimui. Įsigyti lauko baldai, pavėsinės, priemonės, indai. 

Dieninių stovyklų metu buvo organizuotas vaikų pavėžėjimas iš Švenčionėlių į Kaltanėnus, per-

kama maitinimo paslauga (Centro valgykla dėl lygiagrečiai veikiančios stacionarios stovyklos da-

lyvių maitinimo ir dėl saugumo nemaitino). Visų vaikų stovyklų metu buvo kreipiamas dėmesys 

vaikų saugumui užtikrinti. Buvo sudaromos atskiros stovyklautojų grupės (srautai). Susirgimų ir 

kitų atvejų dėl stovyklaujančių vaikų sveikatos 2021 m. sezono metu nebuvo. 

2021 m. buvo organizuotas užimtumas 14-29 metų amžiaus jaunimui. 2020 m. įgyvendi-

nus Švenčionių rajono savivaldybės projektą (Centras – partneris) Adutiškio miestelyje įrengta 

patalpa atvirai jaunimo erdvei, paskirtas jaunimo veiklų koordinatorius. Jaunimo veiklų aktyvini-

mui, finansavimui parengtas ir įgyvendintas Švenčionių rajono savivaldybės administracijos fi-

nansuojamas projektas „Bendrauk, išgirsk, dalinkis“. Adutiškio jaunimo grupė užmezgė bendra-

darbiavimo kontaktus su Zarasų ir Molėtų jaunimo centrais. Adutiškio jaunimo pakviesti 2021 m. 

rugpjūčio 23, 24, 25 d. Zarasų jaunimo atstovai dalyvavo keliaujančioje stovykloj „Nalšios žemės 

keliu“. 2021 m. rugsėjo 11 d. Adutiškio jaunimas buvo pakviestas į Zarasus, susipažino su Zarasų 

atviros jaunimo erdvės veikla, rajonu, „Zarasų laipynių parke“ varžėsi draugiškose varžybose.  

IŠVADOS 

Uždavinys - tenkinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų pažinimo, ugdymo ir saviraiškos po-

reikius pagal 2021 m. veiklos plano, strateginio plano reikalavimus, numatymus įgyvendintas. Su-

formuluotos Centro veiklos tęstinumo, vykdant šį uždavinį,  kryptys: 

Centro stovyklinės bazės plėtra Šakališkės kaime, Adutiškio vaikų dienos centro bazėje, 

Švenčionėlių vaikų dienos centro bazėje ir kitose Švenčionių rajono vietose; 

Bendradarbiauti su rajono jaunimo organizacijomis, savivaldybe, įstaigomis, kuriant 

veiklas geriančias rajono jaunimo užimtumo, pažinimo, socialinius poreikius. 

Tęsti, aktyvinti Centro veiklas, kurios skatintų gyventojus dalyvauti Švenčionių rajono        

įvaizdžio kūrime. 

 

3. Teikti socialines paslaugas ir socialinę pagalbą. 

Vaikų dienos centrų veikla. 2015 m. sausio 3 d. pradėjo veikti Adutiškio ir Švenčionėlių 

vaikų dienos centrai su stovykline baze Kaltanėnuose. Dienos centrų veiklos pradžioje kiekvieną 

iš jų lankė po 25 vaikus. 2021 m. pradžioje abiejuose dienos centruose akredituota 70 vaikų, o 

2022 m. pradžioje akredituota 110 vaikų. 2021 m. pabaigoje Adutiškio vaikų dienos centre dirbo 

viena socialinė pedagogė ir viena socialinio pedagogo padėjėja. Šio vaikų dienos centro patalpos 
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(146,1 kv. m) naudojamos pagal panaudą Adutiškio mokyklos pastate (Postavų g. 36, Adutiškis, 

Švenčionių r. sav.) yra pilnai pritaikytos vaikų dienos centro poreikiams. Zigmo Žemaičio gimna-

zijos administracija sudaro sąlygas vaikams ir jaunimui naudotis mokyklos sporto sale, ūkinėmis 

patalpomis (inventoriui), organizuoja vaikų maitinimą mokyklos valgykloje, teikia vaikų pavėžė-

jimą į namus po dienos centro veiklų (17 val.), teikia vaikų pavėžėjimą į renginius, stovyklinę ba-

zę Kaltanėnuose (Centras). Švenčionėlių vaikų dienos centras nuo 2021 m. spalio mėnesio įsikūrė 

Švenčionių rajono socialinių paslaugų (Vilniaus g. 124, Švenčionėliai, Švenčionių r. sav.) patalpo-

se (231,82 kv. m). Iki tol glaudėsi laikinai Švenčionėlių meno mokyklos nepritaikytose, mažose 

patalpose. Švenčionėlių dienos centre dirba trys socialinės pedagogės ir viena socialinio pedagogo 

padėjėja. Patalpų aplinka kuriama ir pritaikoma pagal dienos centro poreikius. Patalpų pakanka 

vaikų dienos centro veikloms vykdyti. Yra galimybė skaidyti vaikus į srautus dėl saugumo ir dėl 

užimtumo poreikių. Patalpos tolokai nuo miestelio centro, kur veikia kultūros centras, biblioteka, 

meno mokykla. Šias įstaigas lanko dienos centro vaikai ir dėl didelio atstumo negali pasinaudoti 

vaikų dienos centro paslaugomis. Švenčionėlių vaikų dienos centro vaikus po veiklų  į tolimesnes 

vietoves paveža Centro darbuotojai, maitinimas organizuojamas perkant maitinimo paslaugą, ar 

Centro virtuvėje pagamintas maistas pristatomas į vietą. Metų pradžioje - iki vasaros - Adutiškio ir 

Švenčionėlių vaikų dienos centrai dirbo nuotoliniu būdu ir tik po penkis vaikus pagal savivaldybės 

rekomendacijas priimdavo kontaktiniam darbui (vaikai kuriems reikalinga išskirtinė pagalba). Di-

džiausias vaikų lankomumas buvo mokinių vasaros atostogų metu, kai lygiagrečiai dienos centro 

programai buvo organizuojamos dieninės vaikų vasaros poilsio stovyklos Kaltanėnų stovyklinėje 

bazėje ir Adutiškio vaikų dienos centre. Dieninių stovyklų programas rengė Centro socialinės pe-

dagogės, veiklas koordinavo Centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Konkrečioms stovykloms 

vadovavo socialinės pedagogės parengusios programą. Taip buvo siekiama programų įvairovės ir 

galimybių kuo įvairiau ir įdomiau organizuoti vaikų vasaros poilsį, pažinimą. Taip organizuojant 

dienos centrų darbą buvo pasiekta, kad vienos dienos lankomumas pasiekdavo 80 – 90 proc. Ši 

veikla ir kitos veiklos (išvykos prie jūros, ekskursijos, žygiai, susitikimai) buvo viena iš lemiančių 

veiksnių vaikų lankančių dienos centrus augimui. Nuo 2015 m. iki 2021 m. pabaigos vaikų skai-

čius padidėjo apie 110 proc. Dienos centrų veikla organizuojama kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 

iki 17.00 (penktadieniais iki 16.00) ir pagal programą ne darbo ir švenčių dienomis pagal akredi-

tuotų vaikų dienos centrų veiklų organizavimo tvarką.  2021 m. atsirado rėmėjų, kurie rėmė dienos 

centrus, padėjo organizuoti renginius. Rėmėjai padovanojo žaidimų, pavėsinę, stalo teniso stalą, 

garso aparatūrą. Svarbi visos dienos centro bendruomenės (tėvai, rėmėjai) veikla, kuri prisideda, 

paįvairina veiklas vaikams. Centras palaiko bendruomeniškumą, didelį dėmesį skiria dienos centrą 

lankančių šeimų poreikiams. 2021 m. Centras organizavo šeimoms tris renginius, kuriuose daly-

vavo apie 30 proc. bendruomenės narių. Vaikų dienos centrai bendradarbiauja su seniūnijomis. 

Pvz. vyresnieji Adutiškio vaikų dienos centro dalyviai padėjo organizuoti seniūnijai Adutiškio 

miestelio šventę. Švenčionėlių vaikų dienos centro vaikai Sveikatos biuro (Švenčionių rajono sa-

vivaldybės administracijos projektas) kvietimu pora mėnesių lankė plaukimo užsiėmimus Ignali-

nos baseine. Bendradarbiauta su policija, Švenčionėlių miesto biblioteka ir kitomis rajono įstai-

gomis. Informacijai apie dienos centrų veiklą sukurta svetainė http://dienoscentrai.kaltanenai.eu/.   

Centras, organizuodamas vaikų dienos centrų veiklos plėtrą Švenčionių rajono savivaldy-

bėje, įgyvendina uždavinio „Teikti socialines paslaugas ir socialinę pagalbą“ funkcijas: organizuo-

ja vaikų priežiūrą; organizuoja jaunimo užimtumo veiklas; vykdo specialiųjų poreikių asmenų in-

tegraciją į visuomenę; įgyvendina vaikų ir jaunimo minimalios priežiūros priemones. 

Daugiafunkcinio centro veiklos. 2021 m. pradžioje baigtas įgyvendinti Europos sąjungos 

ir Švenčionių rajono savivaldybės finansuojamas projektas „Daugiafunkcio ugdymo centro stei-

http://dienoscentrai.kaltanenai.eu/
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gimas Kaltanėnų miestelyje“ (toliau – Projektas). Projekte, kurio vykdytojas Švenčionių rajono 

savivaldybės administracija, numatytos veiklos: priešmokyklinis/ikimokyklinis ugdymas, saviš-

vieta, neformalusis vaikų ir suaugusių švietimas ( sportiniai užsiėmimai, vaikų vasaros poilsio sto-

vyklos užsiėmimai), socialinės paslaugos – skalbimo paslaugos, kultūros paslaugos – susirinkimai, 

susitikimai su bendruomene, švenčių ir pan. renginių organizavimas. 2021 m. Centras tęsė Projek-

te numatytas veiklas. 2021 m. kovo 30 d. Švenčionių savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-90 

buvo patvirtinti Centro nuostatai, kuriuose neliko priešmokyklinio/ikimokyklinio ugdymo (dėl 

tokio amžiaus vaikų nebuvimo), bet liko sąvoka „vykdo daugiafunkcinio centro veiklas“. Centras 

2021 m. vykdė kitas Projekte numatytas veiklas ir užtikrino tęstinumą. Projektas pirmiausia buvo 

orientuotas į Kaltanėnų miestelio poreikius. Į tai Švenčionių rajono savivaldybės taryba atsižvelgė 

ir 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu  Nr. T-220 „Dėl Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo 

centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų“ nustatė Kaltanėnų kaimo bendruomenės nariams kai 

kurių paslaugų (sporto įrangos nuoma, sportinė veikla, patalpų nuoma renginių organizavimui, 

keleivinio mikroautobuso nuoma) 50 proc. nuolaidą. Įgyvendinant daugiafunkcinio centro veiklas 

Centre numatytas lankytojų priėmimas vakarais ir poilsio dienomis, telefonas registracijai. 2021 

m. lankytojai naudojosi sporto sale (komandiniai žaidimai, tenisas), biliardo stalu, žaidimų kamba-

riu, vaikų kambariu, konferencijų sale, skalbykla, teikiama maitinimo paslauga. Dėl karantino ap-

ribojimų mažiau organizuota renginių, švenčių. Projekto metu suformuotos veiklos, įsigyta įranga, 

atnaujintos patalpos turi didelę reikšmę vystant turizmo, socialines paslaugas, vaikų vasaros poil-

sio organizavimą, neformaliojo švietimo užsiėmimus. 

IŠVADOS 

Uždavinys - teikti socialines paslaugas ir socialinę pagalbą pagal 2021 m. veiklos plano, 

strateginio plano reikalavimus, numatymus įgyvendintas. Numatomos veiklos uždavinio        įgy-

vendinimo tęstinumui ir plėtrai: 

Įgyvendinant Centro nuostatuose numatytą uždavinį siekti bendradarbiavimo su kitais ra-

jono vaikų dienos centrais, rengti naujas programas vaikų užimtumo, pažinimo, socialiniams po-

reikiams tenkinti, betarpiškai bendradarbiauti su vaikų šeimomis (globėjais), įstaigomis, kurti jau-

kią, saugią vaikų dienos centro aplinką, užtikrinti, kad ne vasaros atostogų metu vaikų lankomu-

mas būtų ne mažesnis kaip 50 proc. (2021 m. gruodžio mėn. 39 proc.). 

 

2021 M. CENTRO BIUDŽETAS, ŪKIS 

Centro metų biudžetą sudarė: 

Savivaldybės biudžeto lėšos: Švietimo ir sporto veiklos programa – 406 200,00 Eur; 

Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos programa – 29 000,00 Eur; BĮ pajamos už tei-

kiamas paslaugas – 98 800,49 Eur. 

Valstybės biudžeto lėšos: Akredituotų vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugų, tei-

kiamų vaikų dienos centruose finansavimui – 14 400,00 Eur. 

Lėšos gautos už Centro įgyvendintus projektus (9 projektai) – 41 105,00 Eur. 

Kitos lėšos (parama, labdara) – 283,71 Eur. 

Centro biudžeto lėšos panaudotos darbo užmokesčiui, komunalinėms paslaugoms, kitoms 

paslaugoms, vaikų vasaros poilsio, kitų stovyklų organizavimui, neformaliojo švietimo programų 

vykdymui, vaikų dienos centrų poreikiams. Centras 2021 m. atliko statybos – remonto darbus, 

įsigijo įrangos. Visa tai gerino Centro teikiamų turizmo, socialinių, švietimo paslaugų kokybę, 

plėtojo galimybes, leido racionaliau panaudoti žmogiškuosius išteklius.  

Atlikti ūkiniai darbai: 

1. Suremontuota atsarginio išėjimo laiptinė; 
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2. Suremontuotas metodininkų kabinetas; 

3. Suremontuota rūsio laiptinė; 

4. Pradėta remontuoti koridorius ir biliardo patalpa; 

5. Atnaujinta katilinė – pastatytas granulinis katilas, vandens šildytuvas, atnaujinta kita 

katilinės įranga; 

6. Suremontuotos katilinės pagalbinės patalpos; 

7. Pastatytas poilsio namelis (pirtis), nepilnai įrengtas; 

8. Įrengta 125 m. segmentinės tvoros, atskirta teritorija nuo kelio; 

9. Atnaujinta prieplauka (sutvirtintas krantas ir užpilta žvyru); 

10. Atnaujinti mediniai lauko baldai; 

11. Pradėtas gyvenamojo namo remontas Šakališkės km.; 

12. Įrengtas vandens gręžinys Šakališkės km.; 

13. Įrengta nuotekų sistema su biologinio valymo įrenginiais Šakališkės km.; 

14. Pabaigta įrengti pirtis Šakališkės km.: pastatyta terasa, įrengtas apie 30 m. ilgio take-

lis nuo pirties iki upės; 

15. Atnaujinti mediniai lauko baldai Šakališkės km. ir pastatyta nauji. 

Įsigytas turtas: dvi medinės pavėsinės, 8 vietų automobilis,  10 baidarių, dvejos sūpynės, 

granulinis katilas. vandens šildytuvas, 3 šilumos siurbliai, vejapjovė, žoliapjovė – trimeris, lapų 

nupūtėjas, 3 pavėsinės ir lauko baldai (stalai ir kėdės) 60 asmenų grupei, 60 komplektų indų ir 

stalo įrankių. 

 

IŠVADOS 

 

Centro ūkinė ir finansinė veikla  orientuota į teikiamų paslaugų kokybės gerinimą, pa-

slaugų plėtrą. 2021 m. Centro biudžete buvo numatytos lėšos neužbaigtų statybų vykdymui, reno-

vacijai, kas sudarė sąlygas atnaujinti morališkai pasenusią Centro (Mokyklos g. 17, Kaltanėnai) 

katilinę, pratęsti nuo 2011 m. užšaldytus Šakališkės kaime (Paupio 33, Šakališkės k., Kaltanėnų 

sen.) esančio namo ir infrastruktūros statybos darbus. Katilinės atnaujinimas: 1. užtikrino karšto 

vandens tiekimą visą parą; 2. sumažėjo kuro sandėliavimo plotas ir to rezultate padidėjo rekreaci-

nė Centro teritorija; 3. du katilinės darbuotojai (50 proc.) perkelti į kitus darbo barus.  

 

Metų finansiniai, ūkiniai rezultatai ir Centro numatymas „Kurti Švenčionių rajono savi-

valdybėje daugiafunkcį turizmo centrą“ orientuoja į 2022 m. veiklas: 

1. Užbaigti apgyvendinimui skirto namelio (25 kv. m.) Centro teritorijoje įrengimą. 

Sukurti apgyvendinimo patalpas su patogumais 4 asmenims (šeimai); 

2. Atnaujinti Centro bendrabučio (Mokyklos g. 15, Kaltanėnų mstl.) patalpas (projek-

tuoti), įrengiant 3 kambarius su patogumais 12 asmenų (3 šeimos); 

3. Centro teritorijoje įrengti turistinio inventoriaus (baidarės, dviračiai) sandėliavimo 

patalpas su klientų aptarnavimo patalpomis; 

4. Pritaikyti šalia Žeimenos upės esantį Centro ūkinį pastatą turistų apgyvendinimui,       

edukacinėms bei renginių organizavimo  veikloms; 

5. Įrengti (vidaus remontas, šildymas) Šakališkės kaime esantį namą (Paupio g. 33, Ša-

kališkės k., Kaltanėnų sen.) bei pritaikyti jį Centro edukacinių veiklų bazės kūrimui, apgyvendi-

nimui (9 vietos), stovyklų organizavimui; 

6. Įrengti stovyklavietę Šakališkės kaime (sklypas Paupio g.33, Kaltanėnų sen.) senovi-

nės gyvenvietės pavyzdžiu; 
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7. Formuoti (projektuoti) Šakališkės kaime esančio sklypo ir pagalbinių (kitų) pastatų 

pritaikymą turizmo poreikiams. 

 

Direktorius     Kęstutis Lisauskas 
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