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VIZIJA 

Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universalus daugiafunkcis centras (toliau – Centras) –  atvira ir šiuolaikiška įstaiga, tenkinanti kaimo 

gyventojų bei jos svečių  švietimo, kultūros, sporto ir laisvalaikio užimtumo poreikius, gerinančius gyvenimo kokybę. 

MISIJA 

 Teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą bei neformalųjį švietimą, tenkinantį įvairaus amžiaus ir interesų kaimo bendruomenės 

gyventojų  poreikius, skatinant visos bendruomenės savišvietą ir glaudų bendradarbiavimą. 

 

VEIKLOS PRIORITETAI 

Pagarba ir dėmesys kiekvienam Centro lankytojui. 

Ugdytinių ir jų tėvų poreikių tenkinimas. 

Sveika ir saugi ugdymo(-si) aplinka. 

Nuolatinis tobulėjimas. 
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STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS 

Strateginis tikslas Strateginis tikslas Strateginis tikslas 

1. Tobulinti vaikų ir suaugusiųjų neformalųjį 

švietimą ir prieinamumą. 

2. Gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo kokybę, atsižvelgiant į skirtingo amžiaus 

vaikų poreikius, polinkius ir gebėjimus. 

3. Plėtoti socialinių, edukacinių, kultūrinių 

paslaugų infrastruktūrą, teikiant kokybiškas 

paslaugas, atitinkančias vietos bendruomenės 

poreikius. 

Programa Programa Programa 

Vaikų ir suaugusiųjų neformalusis švietimas.   Vaiko pažangą skatinantis ugdymas ir ugdymasis. Bendruomenės poreikių tenkinimas. 

 

VEIKLOS KONTEKSTAS 

Išvados dėl tikslų ir programų Pagrindiniai argumentai, veiksniai, problemos, iššūkiai SSGG 

Svarbu užtikrinti neformaliojo vaikų ir 

suaugusiųjų švietimo kokybę, 

įvairiapusiškumą ir prieinamumą. 

Projektų, programų, finansuojamų rajono savivaldybės, ŠMPF, ESFA rengimas ir 

vykdymas. 
Stiprybė 

Užtikrinti paslaugų pasiūlą, gerinant jų kokybę ir prieinamumą. Galimybė 

Rengti ir įgyvendinti sveikatingumo programas, projektus, akcijas. Galimybė 

Tobulinti sąlygas jaunimo sportinei veiklai įrengiant lauko treniruoklių aikštelę. Stiprybė 

Jaunimo įtraukimas į Centro organizuojamas veiklas. Galimybė 

Mažėjantis kaimo gyventojų skaičius. Grėsmė 

Plėtoti neformalųjį švietimą sutelkiant kaimo bendruomenės narius, taip plečiant švietimo, 

socialines, kultūrines galimybes. 
Galimybė 

Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas ir stiprinimas. Galimybė 

Dalis patalpų suremontuotos ir pritaikytos neformaliojo vaikų ir suaugusių švietimui. Stiprybė 

Didėjant paslaugų poreikiui ir kokybei reikalingas didesnis darbuotojų skaičius. Silpnybė 
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Būtina išlaikyti ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupę, 

užtikrinant ugdymo kokybę. 

Saugios vaikų žaidimo aikštelės išnaudojimas vaikų fiziniam aktyvumui ugdyti. Stiprybė 

Gera vaikų savijauta ir tėvų pasitenkinimas vykdoma priežiūra bei ugdymu. Stiprybė 

Vaikų skaičiaus mažėjimas, emigracija.  Grėsmė 

Inovatyvių priemonių taikymas ugdyme gerinant ugdymo kokybę. Galimybė 

Į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupę priimami visi vaikai. Stiprybė 

Aktyvesnis šeimų dalyvavimas įstaigos veikloje. Galimybė 

Dalyvavimas rajono, šalies projektuose, įvairiose edukacinėse programose. Galimybė 

Sutelkti vietos bendruomenę 

aktyvesniam dalyvavimui centro 

veiklose. 

Moderni biblioteka (Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos  Rudilių 

padalinys) – informacijos centras. 
Stiprybė 

Mažas aktyviai dalyvaujančių visuomeniniame gyvenime kaimo gyventojų skaičius. Silpnybė 

Sėkmingas tradicinių švenčių puoselėjimas. Stiprybė 

Sportinei veiklai skirta sporto salė,  patalpos su treniruokliais. Stiprybė 

Medicinos punkto (Kupiškio r. savivaldybės PASPC) teikiamos paslaugos. Stiprybė 

Emigracija, bendruomenės narių skaičiaus mažėjimas. Grėsmė 

Gerinti laisvalaikio užimtumą 

organizuojant tradicinius renginius ir 

šventes. 

Plėsti bendradarbiavimo partnerių ratą. Galimybė 

Skatinti aktyvesnį vietos bendruomenės narių dalyvavimą organizuojant tradicinius 

renginius. 
Galimybė 

Informacijos apie Centro veiklą sklaida internetinėje įstaigos svetainėje, rajoninėje 

spaudoje.  
Stiprybė 

Centro renginiai organizuojami kartu su socialiniais partneriais. Stiprybė 
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1. Strateginis tikslas 

Tobulinti vaikų ir suaugusiųjų neformalųjį švietimą ir 

prieinamumą. 

Veiklos įsivertinimo kriterijus 

Vaikų ir suaugusiųjų, dalyvavusių neformaliojo švietimo veiklose, skaičius. 

Programos pavadinimas Vaikų ir suaugusiųjų neformalusis švietimas. 

Bendra informacija apie programą. Programa skatins aktyvesnį centro bendruomenės narių dalyvavimą 

organizuojamose veiklose, pritaikant centro patalpas bendruomenės poreikiams bei 

vaikų ir suaugusiųjų neformaliajam švietimui.  

Programos tikslai. 

Tikslų įgyvendinimo uždaviniai. 

Uždavinių įgyvendinimo priemonės. 

Vertinimo kriterijai (pavadinimas, mato vnt.) 

Laukiamas tikslo 

įgyvendinimo 

rezultatas  

Tikslo 

įgyvendinimo 

laikas/terminas 

1.1. Tikslas. Gerinti neformaliojo švietimo kokybę ir 

prieinamumą, atsižvelgiant į gyventojų poreikius. 

Tikslo vertinimo kriterijus Per metus bus 

organizuotos 3 

skirtingos veiklos.   

 

 

Ne mažiau kaip 20 

proc. kaimo 

bendruomenės narių ir 

svečių dalyvaus 

veiklose. 

2021–2023 m. 

Teikiamų skirtingų neformaliojo švietimo 

paslaugų  skaičius. 

1.1.1. Uždavinys. Sudaryti galimybes visiems kaimo 

bendruomenės nariams ir svečiams dalyvauti neformaliojo 

švietimo veiklose. 

Uždavinio vertinimo kriterijus 

Rajono ir kaimo gyventojų, dalyvavusių 

organizuotose veiklose, skaičiaus 

didėjimas (proc.). 
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Atsakingi programos vykdytojai – l. e. direktoriaus pareigas Saulius Kulnickas, programų koordinatorė Vaida Arlauskienė 

  

Priemonė. Vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo pasiūlos įvairovė. 

Priemonė. Dalyvavimas projektinėse veiklose. 

Priemonė. Vaikų ir jaunimo poilsio stovyklų, edukacinių programų organizavimas. 

Priemonė.  Neformaliojo vaikų švietimo programų rengimas ir vykdymas.  

Priemonė. Edukacinių ir kultūrinių išvykų, renginių, mokymų organizavimas. 

Priemonė. Vietos jaunimo įtraukimas į aktyvias veiklas. 

Bus įgyvendintos 6 

priemonės per trejus 

metus. 

 

 

 

Bus inicijuoti ir 

organizuoti ne mažiau 

kaip 8 renginiai per 3 

metus.  

 

 

 

 

1.1.2. Uždavinys. Organizuoti įvairias veiklas, stiprinant 

kultūrinį ir sportinį gyventojų aktyvumą. 

Uždavinio vertinimo kriterijus 

Įgyvendintų renginių skaičius. Siektina – 

ne mažiau 8 renginiai. 

 

Priemonė. Lauko erdvių pritaikymas aktyviam gyventojų laisvalaikiui. 

Priemonė. Centro erdvių sutvarkymas edukacinių, kultūrinių, sportinių užsiėmimų organizavimui. 

Priemonė. Renginių, skatinančių aktyvų gyvenimo būdą, iniciavimas. 

Priemonė.  Bendrų veiklų su socialiniais partneriais vykdymas. 

Priemonė.  Veiklų įvairiose aplinkose organizavimas. 

Laukiamas programos rezultatas. Bus sudarytos sąlygos vaikams ir suaugusiems aktyviai dalyvauti neformaliajame švietime, didės dalyvių skaičius. 

Įgyvendinus programą didės įstaigos veiklos efektyvumas, kokybė ir prieinamumas.  
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2. Strateginis tikslas.  Gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo kokybę, atsižvelgiant į skirtingo amžiaus vaikų 

poreikius, polinkius ir gebėjimus. 

Veiklos įsivertinimo kriterijus 

Ikimokyklinio ir  priešmokyklinio amžiaus vaikų, padariusių pažangą, skaičius. 

Programos pavadinimas Vaiko pažangą skatinantis ugdymas ir ugdymasis. 

Bendra informacija apie programą Tai tęstinė programa. Vykdant programą bus tenkinami kiekvieno vaiko ugdymosi 

poreikiai, polinkiai bei gebėjimai. Ši programa įgyvendinama vadovaujantis 

Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko UDC ikimokyklinio ugdymo programa ir 

Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(-si) programa. 

Programos tikslai. 

Tikslų įgyvendinimo uždaviniai. 

Uždavinių įgyvendinimo priemonės. 

Vertinimo kriterijai (pavadinimas, mato vnt.) 

Laukiamas tikslo 

įgyvendinimo rezultatas  

Tikslo 

įgyvendinimo 

laikas/terminas 

2.1. Tikslas. Užtikrinti ugdymo(-si) kokybę. Tikslo vertinimo kriterijus  

100 proc. vaikų padarys 

individualią pažangą. 

 

Veiklų, kuriose bus 

naudojami netradiciniai 

metodai, formos, 

skaičius bus 10 proc. 

2021–2023 m. 

 
Vaikų, darančių pažangą, dalis. 

2.1.1. Uždavinys. Kūrybiškai organizuoti ugdomąją veiklą, 

pritaikant ugdymo turinį pagal vaikų poreikius ir gebėjimus.  

Uždavinio vertinimo kriterijus 

Kūrybiškai organizuotų ugdomosios 

veiklos formų įvairovė, skaičius. 

Siektina reikšmė – iš stebėtų ugdomųjų 

veiklų ne mažiau 10 veiklų per 3 metus. 
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Atsakingi programos vykdytojai – mokytoja Regina Šimėnienė, l. e. direktoriaus pareigas Saulius Kulnickas 

3. Strateginis tikslas 

Plėtoti socialinių, edukacinių, kultūrinių paslaugų infrastruktūrą, 

teikiant kokybiškas paslaugas, atitinkančias vietos bendruomenės 

poreikius. 

Veiklos įsivertinimo kriterijus 

Suteiktų paslaugų ir aktyvių dalyvių skaičius per metus. 

Programos pavadinimas Bendruomenės poreikių tenkinimas. 

Bendra informacija apie programą Tai tęstinė programa. Programa siekiama įtraukti kuo platesnę kaimo 

bendruomenės dalį į organizuojamas ir vykdomas centro veiklas. 

Priemonė. Ugdymo turinio pritaikymas kiekvieno vaiko individualiai ūgčiai užtikrinti. 

Priemonė. Dalyvavimas rajono, šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projektuose. 

Priemonė. Šiuolaikinių technologijų naudojimas į ugdymo veiklose. 

Priemonė. Ugdymo(-si) metodų, formų įvairovės taikymas atsižvelgiant į vaikų poreikius ir gebėjimus. 

Priemonė. Ugdymo organizavimas įvairiose aplinkose.  

didesnis negu 2020 m. 

metų pabaigoje. 

 

 

 

 

Bus organizuoti ne 

mažiau kaip 9 renginiai  

per metus. 

 

 

 

2.1.2. Uždavinys. Plėtoti pedagogo, vaikų ir tėvų 

bendradarbiavimą, organizuojant bendras veiklas. 

Uždavinio vertinimo kriterijus 

Renginių skaičius. Siektina reikšmė – 

ne mažiau kaip 9 renginiai šeimai. 

Priemonė. Renginių, kuriuose aktyviai dalyvaus vaikai ir tėvai, organizavimas. 

Priemonė. Tėvų švietimas. 

Priemonė. Bendrų projektų su šeimomis iniciavimas ir vykdymas. 

Priemonė. Edukacinių ugdomųjų veiklų, išvykų vaikams ir tėvams organizavimas. 

Laukiamas programos įgyvendinimo rezultatas. Pedagogo kūrybiškai organizuotos ugdomosios veiklos ir glaudus bendradarbiavimas su vaikų šeimomis 

turės teigiamą poveikį ugdymui ir pažangai.  
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Programos tikslai. 

Tikslų įgyvendinimo uždaviniai. 

Uždavinių įgyvendinimo priemonės. 

Vertinimo kriterijai (pavadinimas, mato vnt.) 

Laukiamas tikslo 

įgyvendinimo rezultatas  

Tikslo 

įgyvendinimo 

laikas/terminas 

3.1. Tikslas. Plėtoti modernią švietimo, kultūros, sveikatos 

paslaugų, skirtų įvairaus amžiaus gyventojų grupėms ir jų 

poreikiams, infrastruktūrą. 

 

Tikslo vertinimo kriterijus  

 

Ne mažiau 30 proc. 

bendruomenės narių 

naudosis Centro 

paslaugomis. 

 

Bus organizuoti ne 

mažiau kaip 4 

kultūriniai renginiai per 

metus. 

 

 

 

 

 

2021–2023 m. 

Bendruomenės narių skaičius, kurie 

naudojasi centro paslaugomis 

skaičius (proc.) 

3.1.1. Uždavinys. Organizuoti renginius, siekiant telkti vietos 

bendruomenės narius kultūriniuose renginiuose, pilietinėse 

iniciatyvose, prasmingą laiko užimtumą užtikrinančiose veiklose. 

Uždavinio vertinio kriterijus 

Organizuotų pilietinių iniciatyvų, 

švietimo, kultūrinių renginių, 

siekiant telkti vietos bendruomenės 

narius, skaičius. Siektina reikšmė – 

ne mažiau kaip 4 renginiai per 

metus. 

Priemonė. Bendruomenės tradicinių švenčių ir kultūrinių renginių organizavimas, siekiant telkti vietos 

bendruomenių narius pilietinėse iniciatyvose. 

Priemonė. Organizuojant kultūrinius renginius įtraukti gretimų bendruomenių narius. 

Priemonė. Kalendorinių, valstybinių švenčių minėjimų organizavimas. 

3.1.2. Uždavinys. Puoselėti, saugoti ir stiprinti vietos gyventojų Uždavinio vertinio kriterijus 
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fizinę, dvasinę ir psichinę sveikatą. Dalyvių skaičius sporto 

užsiėmimuose, varžybose, 

susitikimose, šventėse (proc.) 

Sporto užsiėmimuose 

dalyvaus ne mažiau nei 

20 (proc.) 

bendruomenės narių. 

Bus organizuoti ne 

mažiau kaip 2 sporto ir 

sveikatos stiprinimo 

renginiai per metus. 

 

 

 

Ne mažiau 5–6 aktyvių 

kaimo bendruomenės 

narių, padedančių 

organizuoti ir vykdyti 

Centro renginius, 

veiklas. 

 

 

Žiniasklaidoje – ne 

mažiau 3 straipsnių per 

metus, įstaigos 

svetainėje ir socialinio 

Priemonė. Organizuoti sporto užsiėmimus, varžybas. 

Priemonė. Projekto „Kompleksinių paslaugų teikimas šeimoms Kupiškio rajone“ įgyvendinimas. 

Priemonė. Inicijuojami ir organizuojami sveikatingumo ir fizinio aktyvumo skatinimo renginiai. 

Priemonė. Centro sporto salės, treniruoklių aikštelės panaudojimas gyventojų aktyviam laisvalaikiui 

organizuoti. 

 

3.1.3. Uždavinys. Skatinti Centro bendruomenės narių ir lankytojų 

aktyvumą, veikimą kartu. 

Uždavinio vertinimo kriterijus 

Kaimo bendruomenės narių 

įtraukimas į Centro veiklų 

organizavimą (skaičius) 

Priemonė. Kaimo bendruomenės narių įtraukimas į Centro veiklų organizavimą. 

Priemonė. Susitikimų su socialiniais partneriais organizavimas. 

Priemonė. Kaimo bendruomenės narių įtraukimas organizuojant kultūrinius, pramoginius renginius. 

3.1.4. Uždavinys. Aktyvinti Centro veiklos viešinimą. Uždavinio vertinimo kriterijus 

Straipsnių, nuotraukų apie 

renginius Centro veiklas, renginius 

viešinimo žiniasklaidoje, įstaigos 

svetainėje, socialinio tinklo 

„Facebook“ paskyroje skaičius. 
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Priemonė. Centro veiklos viešinimas žiniasklaidoje, susitikimų metu, stendiniuose pranešimuose, įstaigos 

svetainėje, socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje. 

Priemonė. Plėtojant bendradarbiavimą, užmegzti ryšius su naujais socialiniais partneriais.  

tinklo „Facebook“ 

paskyroje informacija 

atnaujinama nuolat. 

Laukiamas programos įgyvendinimo rezultatas. Įgyvendinus programą, įvairi užimtumo pasiūla užtikrins didesnį skirtingų amžiaus grupių žmonių 

aktyvumą, saviraiškos galimybes, bendruomenė taps fiziškai aktyvesnė ir sveikesnė. 

 

Atsakingi programos vykdytojai – l. e. direktoriaus pareigas Saulius Kulnickas, mokytoja Regina Šimėnienė, programų koordinatorė Vaida Arlauskienė 

 

 

 

PRITARTA 

Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universalaus daugiafunkcio  

centro tarybos 2021 m. sausio 15 d. posėdžio 

protokoliniu  nutarimu (protokolas Nr. 1) 

 

 


