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2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
I. Tikslas – užtikrinti kokybišką neformaliojo vaikų švietimo ugdymą (gamtos, ekologijos,
sveikatinimo srityse), tenkinant vaikų ir jaunimo saviraiškos poreikius.
1 lentelė
Uždaviniai
1.1.Organizuoti
ugdymo
turinio
įgyvendinimą
ir
tobulinimą.

Priemonės
1.1.1.Tobulinti
neformaliojo vaikų
švietimo programas.

Planuotas rezultatas
Patobulintos ir
įgyvendintos 3
neformaliojo vaikų
švietimo programos

Pasiektas rezultatas
Parengtos, tobulintos ir
įgyvendintos 3
neformaliojo vaikų
švietimo programos.

1.1.2.Atlikti ugdymo
proceso tyrimą.

Atliktas 1 ugdymo
proceso tyrimas, jo
rezultatai panaudoti
ugdymo proceso
tobulinimui.
Organizuota 24 renginiai,
10 ekskursijų, išvykų,
parengti ir įgyvendinti 6
projektai

Atlikti 4 ugdymo proceso
tyrimai, jo rezultatai
buvo panaudoti ugdymo
proceso tobulinimui.

1.1.4. Rengti dalyvauti
moksleivius
konkursuose,
parodose, varžybose ir
kt.
1.1.5.Tobulinti
mokytojų
kvalifikaciją.

Dalyvauta 30 konkursų,
varžybų, parodų, užimta
33 I-IV prizinės vietos

Dalyvauta 30 konkursų,
varžybų, parodų, užimta
34 I-IV prizinės vietos

Dalyvauta 20 mokytojų
kvalifikacijos tobulinimo
renginių

Dalyvauta 38 mokytojų
kvalifikacijos tobulinimo
renginių.

Stebėta ir analizuota 9
mokytojų būrelių
užsiėmimai,
renginiai.
1.1.7. Organizuoti
vaikų vasaros
stovyklas.

Stebėta ir analizuota 9
mokytojų būrelių
užsiėmimai, renginiai.

Stebėta ir analizuota 9
mokytojų būrelių
užsiėmimai, renginiai.

Suorganizuota dieninė
vasaros stovykla 5
pamainos, sportinė
stovykla 1 pamaina.

Suorganizuotos 4
pamainos dieninės
vasaros stovyklos.

1.2.1. Organizuoti
visuotinį tėvų
susirinkimą.

Suorganizuotas visuotinis Suorganizuotas visuotinis
tėvų susirinkimas
tėvų susirinkimas

1.1.3.Organizuoti
renginius, išvykas,
ekskursijas, rengti ir
vykdyti projektus.

1.2. Skatinti
pedagogų ir vaikų
tėvų sąveiką.

Organizuota 27 renginiai,
14 ekskursijų, parengti ir
įgyvendinti 8 projektai.
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1.3. Gerinti
ugdymo aplinką.

1.2.2. Atlikti tėvų
anketinę apklausą,
apibendrinti duomenis
ir panaudoti juos
bendradarbiavimo su
tėvais tobulinimui.

Atlikta anketinė
apklausa, duomenys
panaudoti tobulinant
veiklą.

Atlikta tėvų anketinė
apklausa, apibendrinti
duomenys ir panaudoti
bendradarbiavimo su
tėvais tobulinimui.

1.2.3. Organizuoti
tėvų švietimą.

Pravesta 1 pedagogo/psichologo paskaita.

Pravesta 1 pedagogo/psichologo paskaita

1.2.4. Vykdyti
informacijos sklaidą
tėvams.

Informacija talpinta
ŠJGC tinklalapyje,
Facebook paskyroje,
perduota individualių
pokalbių metu,
renginiuose

Informacija talpinta
ŠJGC tinklalapyje, 2juose Facebook
paskyrose, perduota
individualių pokalbių
metu, renginiuose.

1.2.5. Organizuoti
tėvų- moksleivių
bendrų užsiėmimų
savaitę.

Suorganizuota tėvųmoksleivių bendrų
užsiėmimų savaitė.

Suorganizuota tėvųmoksleivių bendrų
užsiėmimų savaitė.

1.2.6. Organizuoti
bendrą vaikų - tėvų –
mokytojų mokslo
metų baigimo šventę

Suorganizuota bendrą
vaikų- tėvų – mokytojų
mokslo metų baigimo
šventė.

Suorganizuota bendrą
vaikų- tėvų – mokytojų
mokslo metų baigimo
šventė.

1.3.1. Atnaujinti
edukacines erdves.

Atnaujintos 2 edukacines
erdves.

Atnaujintos 3 edukacinės
erdvės: atnaujinti trijų
klasių baldai, renovuotas
mokinių tualetas,
koridoriaus lubos bei
apšvietimas.

1.3.2. Įsigyti ugdymo
procesui organizuoti
reikalingų priemonių,
medžiagų.
1.3.3. Renovuoti ir
praplėsti žirgų
laikymo patalpas.

Ugdymo priemonėmis
aprūpintos 32 būrelių
grupės.

Ugdymo priemonėmis
aprūpintos 26 būrelių
grupės

Renovuota 1 žirgų
laikymo patalpa.

Nerenovuotos patalpos
dėl lėšų stokos

1.3.4. Įsigyti žirgų
gabenimo ir
nemotorinę žmonių
pervežimo priemonę.

Įsigyta 2 priemonės

Įsigyta žirgų gabenimo
priemonė
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II. Tikslas – plėtoti pasirenkamąjį ugdymą ir laisvalaikį įvairaus amžiaus bei poreikių
asmenims.
2 lentelė
Uždaviniai
2.1. Praplėsti
laisvalaikio
paslaugų
asortimentą,
užtikrinant jų
prieinamumą ir
kokybę per įvairių
metodikų,
priemonių ir teikėjų
įvairovę.

2.2. Plėtoti Vandos
Kavaliauskienės
katinų muziejaus
teikiamas
paslaugas.

Priemonės
2.1.1. Organizuoti
laisvalaikio
užsiėmimus įvairaus
amžiaus žmonėms.

Planuotas rezultatas
Organizuota 5
laisvalaikio užsiėmimų
suaugusiems.

Pasiektas rezultatas
Organizuoti 2 ekologinio švietėjiško pobūdžio
renginiai, skirti
visuomenei. Pravestos 3
edukacinės programos.

2.1.2. Parengti naują
laisvalaikio programą
– žygį Talkšos
ekologiniu taku.

Parengta laisvalaikio
programa šeimoms

Parengta 1 laisvalaikio
programa.

2.1.3. Organizuoti
abonentinių jojimo
grupių užsiėmimus,
iškylas žirgais.

Suteiktų visuomenei
jojimo paslaugų
skaičius-600

Suteiktų visuomenei
jojimo paslaugų skaičius606

2.1.4. Tobulinti
mokytojų, vykdančių
suaugusiųjų švietimą,
kvalifikaciją.

Dalyvauta 3
kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose.

Dalyvauta 3 kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose

2.2.1. Plėsti ir gausinti
muziejaus
ekspozicijas.

Muziejaus ekspozicija
papildyta 30 naujų
eksponatų.

2.2.2. Vykdyti
projektinę veiklą.

Parengtas ir
įgyvendintas 1
projektas.

Muziejaus ekspozicija
papildyta 1000 naujų
eksponatų. Muziejaus
renginių salė praturtinta
įspūdinga reprodukcija
Parengtas ir įgyvendintas 1
projektas.

2.2.3. Organizuoti
edukacines programas

Pravesta 15 edukacinių
pamokėlių

Pravestos 9 edukacinės
programos.

2.2.4. Organizuoti
laisvalaikio ir
šviečiamąją veiklą
muziejuje.

Suorganizuota 10
renginių. Pravestos
ekskursijos apie 8800
lankytojų.

Suorganizuoti 6 renginiai.
Pravestos ekskursijos 7592
muziejaus lankytojų.
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2.2.5. Gerinti
muziejaus aplinką.

2.3. Gerinti Gyvojo
kampelio ir Jojimo
skyriaus estetinį
vaizdą.

2.4. Siekti
visapusiškai
informuoti
visuomenę apie
JGC teikiamas
paslaugas

Įsigyta 5 priemonės
eksponatų
eksponavimui,
atnaujinta 10 senų
eksponatų.

2.3.1. Parengti Gyvojo Parengtas Gyvojo
kampelio techninį
kampelio renovacijos
projektą
techninis projektas.

Muziejaus ekspozicija
papildyta 1078 naujais
eksponatais. Muziejus
gavo dovanų dailininko
Sauliaus Jankausko 2
autorinius paveikslus, taip
pat dailininko Gedimino
Beržinio 2 autorinius
paveikslus.
Įsigyta knygų lentyna;
atidarytas „Miau“
kambarys.
Parengtas Gyvojo
kampelio renovacijos
techninis projektas.

2.3.2. Renovuoti
jojimo skyriaus
pastatus

Renovuoti jojimo
skyriaus pastatai

Nerenovuoti jojimo
skyriaus pastatai dėl lėšų
stokos, įrengta jojimo
aikštelės apsauginė
tvorelė, išbalintos
arklidžių vidinės ir
išorinės sienos.
Įsigyta žirgų gabenimo
priemonė. Neįsigyta
žmonių pervežimo
priemonė dėl lėšų stokos.

2.3.3. Atnaujinti
jojimo skyriaus
materialinę bazę

Įsigyta žirgų gabenimo
ir nemotorinė žmonių
pervežimo priemonė 2.

2.4.1. Reklamuoti
JGC teikiamas
paslaugas internetinėje
svetainėje, spaudoje,
televizijoje, renginių
metu.

Publikuota 5 straipsniai
apie JGC teikiamas
paslaugas, dalyvauta 3
televizijos laidose.

Publikuoti 7 straipsniai
apie JGC teikiamas
paslaugas, dalyvauta 5
televizijos laidose,
parengti 3 reportažai

2.4.2. Parengti ir
išleisti informacinę
medžiagą apie ŠJGC
teikiamas paslaugas.

Nufilmuotas 1
reklaminis klipas apie
JGC veiklą ir siūlomas
paslaugas, parengtos
reklaminės skrajutės.

Parengtos reklaminės
skrajutės

III. Tikslas – formuoti JGC prižiūrimų (Talkšos ir Salduvės) miško parkų gamtinį kraštovaizdį bei
infrastruktūrą, pritaikant ją visuomenės poreikiams.
3 lentelė
Uždaviniai

Priemonės

Planuotas rezultatas

Pasiektas rezultatas
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3.1.
Atkurti
ir
puoselėti
miesto
parkų
kraštovaizdžio
elementus.

3.2.Skatinti
visuomenės
aplinkosauginį
sąmoningumą.

3.1.1. Įsigyti parkų
priežiūrai reikalingą
techniką, įrankius,
spec. aprangą.
3.1.2. Nuolat atlikti
miško parkų
švarinimo darbus.

Įsigyti traktoriaus
priedai, 5 darbo
įrankiai, spec. apranga.

Atlikti Salduvės parko
šviesinimo darbai 5 ha.
Nuolat renkamos
parkuose esančios
šiukšlės.
3.1.3. Atlikti sanitarinį Atliktas sanitarinis 5 ha
miško parkų kirtimą.
miško parkų kirtimas.

Įsigyti, 5 darbo įrankiai,
spec. apranga.
Atlikti Salduvės parko
šviesinimo darbai 16 ha.
Nuolat rankamos parkuose
esančios šiukšlės.
Atliktas sanitarinis 5 ha
miško parkų kirtimas.

3.2.1. Organizuoti
aplinkosauginius
renginius visuomenei.

Suorganizuotos 2 parkų
švarinimo akcijos.

Suorganizuotos 2 parkų
švarinimo akcijos.

3.2.2. Skleisti
aplinkosauginę
informaciją parkų
lankytojams.

Paskleista informacija
per masines
informacines
priemones- televiziją,
spaudą, išleista
informacinė medžiaga
stendui.
Atnaujintos 2 miško
parkų poilsio erdves

Paskleista informacija per
masines informacines
priemones- televiziją,
spaudą, išleista
informacinė medžiaga
parko lankytojams.

3.2.3. Atnaujinti
miško parkų poilsio
erdves.

3.2.4. Rengti ir
Parengti ir įgyvendinti
įgyvendinti
2 aplinkosauginiai aplinkosauginius rekreaciniai projektai.
rekreacinius projektus.

Atnaujintos 2 miško parkų
poilsio erdvės.
Parengti ir įgyvendinti 2
aplinkosauginiai rekreaciniai projektai.

Ugdytiniai. 2017 m. grupių skaičius svyravo 23 iki 26. Mokinių skaičius atitinkamai svyravo
308 iki 350 moksleivių. Su mokiniais dirbo 9 mokytojai pagal 3 patvirtintas ugdymo programas:
Žirgininkų (Žirgininkų, Žirginio sporto, Jaunųjų raitelių būreliai, Raitelių), Zoologų (Kinologų,
Zoologų, Naminių gyvūnėlių mylėtojų ,„Laimės pasagos“ būreliai), Gamtinio kūrybinio ugdymo
(„Laisvalaikio labirinto“, Gamtos bičiulių, „Vėžlio kiauto“, ‚Vėjų fėjos“, „Išlikimo būrio“ būreliai.
2017 m. Jaunųjų gamtininkų centrą daugiausia lankė 1-4 klasių moksleiviai, po to – 5-9 kl.
moksleiviai. Mažiausiai moksleivių buvo iš I-IV gimnazijos klasių. Daugiausia mokinių, lankančių
centrą, buvo iš Rasos, Juventos ir Salduvės progimnazijų. Pirmus metus lankančių moksleivių išliko
daugiausiai (235), antroje vietoje pagal skaičių – antruosius metus lankantys (67), ir mažiausias
skaičius lankančiųjų – trečiuosius metus ir daugiau (14). Kaip ir kasmet, didžiąją dalį moksleivių centre
sudarė mergaitės (225), berniukai – 99, vaikai su negalia – 6, atleisti nuo mokesčio už ugdyma -3,
gabūs – 7, vaikai, gyvenantys Šiaulių rajone -18.
Pedagogai. 2017 m. Jaunųjų gamtininkų centre dirbo apie 30 darbuotojų, iš jų 10 mokytojų: 3
vyresnieji mokytojai, 9 mokytojai, o kiti - administracijos ir aplinkos darbuotojai. Mokykloje dirba
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profesionali vadovų komanda: 3 vadovai atestuoti II vadybinei kategorijai, įgiję magistro kvalifikacinį
laipsnį.
Mokytojai tobulino kvalifikaciją seminaruose, kursuose, konferencijose. Iš viso per metus
dalyvauta 38 kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.
Ugdymo rezultatai. Dalyvaudami miesto, respublikiniuose bei tarptautiniuose renginiuose,
mokiniai 34 kartus užėmė I-IV vietą. Daugiausia prizinių vietų pelnė Žirgininkų ugdymo programos
mokiniai, dalyvaudami žirgų ištvermės ar konkūro varžybose.
Eukaciniuose užsiėmimuose dalyvavo 2792 vaikai, 159 suaugę suteiktos 606 Jojimo skyriaus
paslaugos visuomenei, V.Kavaliauskienės Katinų muziejuje ir Gyvajame kampelyje apsilankė 7592
lankytojai. Parengti ir įgyvendinti 8 projektai, suorganizuotos 1 mokinių konferencija 4 seminaras
miesto mokytojams.
Teigiami pokyčiai. 2017 m. buvo parengtas gyvojo kampelio renovacijos techninis projektas.
Buvo pagaminti reklaminiai lankstinukai Talkšos ekologinio tako lankytojams, Katinų
muziejus pradėjo prekybą suvenyrais, renovuotas moksleivių tualetas, koridoriaus lubos, apšvietimas,
atnaujinti dviejų klasių baldai, pagaminta apsauginė siena jojimo aikštelėje, įsigyta žirgų gabenimo
priekaba.
Problemos ir kliuviniai. Siekiant tenkinti vaikų ir jaunimo saviraiškos poreikius bei užtikrinant
neformaliojo vaikų švietimą gamtos, ekologijos, sveikatinimo srityse, susiduriama su pagrindine
problema - nepakankamu įstaigos finansavimu, kas sąlygoja neformaliojo vaikų švietimo paslaugų
kokybės galimą neatitikimą šiuolaikinio žmogaus sparčiai augantiems švietimo ir lavinimosi
poreikiams. Įstaiga turi ribotas galimybes renovuoti edukacines erdves, naudoti kokybiškas priemones
organizuojat užsiėmimus, tobulinti mokytojų kvalifikaciją seminaruose, kursuose. Šiaulių mieste yra
didelė neformaliųjų vaikų švietimo programų pasiūla. Minėtos priežastys apsunkina konkurencingumą
neformaliojo vaikų švietimo programų pasiūloje.
Plėtojant teikiamas laisvalaikio paslaugas įvairaus amžiaus bei poreikių asmenims susiduriama
su anksčiau minėta sumažėjusio finansavimo problema, kuri įtakoja žmogiškųjų išteklių
nepakankamumą, sąlygoja ribotą paslaugų įvairovę ir taip pat apsunkina konkurencingumą turizmo
sektoriuje.
2018 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR JŲ ĮGYVENDINIMO
PRIEMONĖS.
I.
Tikslas – Užtikrinti kokybišką neformaliojo vaikų švietimo ugdymą (gamtos,
ekologijos, sveikatinimo srityse), tenkinant vaikų ir jaunimo saviraiškos poreikius.
1 lentelė
Uždaviniai

Priemonės

Data

Atsakingas

1.1. Organizuoti
ugdymo turinio
įgyvendinimą ir
tobulinimą.

1.1.1. Tobulinti ir
įgyvendinti
neformaliojo vaikų
švietimo programas.

Rugsėjo
mėn.

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Partneriai,
rėmėjai

Rezultatas
Patobulintos ir
įgyvendintos 3
neformaliojo
vaikų švietimo
programos.
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1.2. Skatinti
pedagogų ir
vaikų tėvų

1.1.2. Atlikti
ugdymo proceso
tyrimą.

Per visus
metus

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

1.1.3. Organizuoti
renginius, išvykas,
ekskursijas,
moksleiviams, rengti
ir vykdyti projektus.

Per visus
metus

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

1.1.4. Rengti
dalyvauti
moksleivius
konkursuose,
parodose, varžybose
ir kt.
1.1.5. Tobulinti
mokytojų
kvalifikaciją.

Per visus
metus

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Per visus
metus

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

1.1.6. Stebėti ir
analizuoti būrelių
užsiėmimus,
renginius.

Per visus
metus

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

1.1.7. Organizuoti
vaikų vasaros
stovyklas

Birželio
mėn.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

1.2.1. Organizuoti
visuotinį tėvų
susirinkimą.

Lapkričio
mėn.

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Atliktas 1
ugdymo
proceso
tyrimas, jo
rezultatai
panaudoti
ugdymo
proceso
tobulinimui.
Šiaulių miesto Organizuota
ugdymo
27 renginiai,
įstaigos,
14 ekskursijų,
Šiaulių regiono parengti ir
plėtros
įgyvendinti 8
agentūra,
projektai
Šiaulių miesto
savivaldybės
administracijos
Aplinkos
skyrius.
Šalies ir
Dalyvauta 30
Šiaulių miesto konkursų,
ugdymo
varžybų,
įstaigos
parodų, užimta
34 I-IV
prizinės vietos
Dalyvauta 38
mokytojų
kvalifikacijos
tobulinimo
renginiuose.
Stebėta ir
analizuota 10
mokytojų
būrelių
užsiėmimų,
renginių.
Suorganizuoto
s 4 pamainos
dieninės
vasaros
stovyklos.
Organizuotas
visuotinis tėvų
susirinkimas.
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sąveiką.

1.3. Gerinti
ugdymo aplinką.

1.2.2. Atlikti tėvų
anketinę apklausą,
apibendrinti
duomenis ir
panaudoti juos
bendradarbiavimo su
tėvais tobulinimui.

Lapkričio
mėn.

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

1.2.3. Organizuoti
tėvų švietimą.

Lapkričio
mėn.

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

1.2.4. Vykdyti
informacijos sklaidą
tėvams.

Per visus
metus

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

1.2.5. Organizuoti
tėvų- moksleivių
bendrų užsiėmimų
savaitę.

Pavasarį

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

1.2.6. Organizuoti
Gegužės
bendrą vaikų - tėvų – mėn.
mokytojų mokslo
pabaigoje
metų baigimo šventę

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

1.3.1. Atnaujinti
edukacines erdves.

Per visus
metus

1.3.2. Įsigyti
ugdymo procesui
organizuoti
reikalingų
priemonių,
medžiagų.

Per visus
metus

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Direktorius,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Atlikta tėvų
anketinė
apklausa,
apibendrinti
duomenys ir
panaudoti
bendradarbiavi
mo su tėvais
tobulinimui.
Pravesta 1
pedagogo/psichologo
paskaita
Informacija
talpinta ŠJGC
tinklalapyje, 2juose
Facebook
paskyrose,
perduota
individualių
pokalbių metu,
renginiuose.
Suorganizuota
tėvųmoksleivių
bendrų
užsiėmimų
savaitė.
Suorganizuota
bendrą vaikųtėvų –
mokytojų
mokslo metų
baigimo
šventė.
Atnaujintos 3
edukacines
erdves.
Ugdymo
priemonėmis
aprūpintos 26
būrelių grupės.
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1.3.3. Renovuoti ir
praplėsti žirgų
laikymo patalpas.

Per visus
metus

Direktorius

Renovuota 1
žirgų laikymo
patalpa.

1.3.4. Įsigyti
nemotorinę žmonių
pervežimo priemonę.

Per visus
metus

Direktorius

Įsigyta žmonių
pervežimo
priemonė.

II. Tikslas – Plėtoti pasirenkamąjį ugdymą ir laisvalaikį įvairaus amžiaus bei poreikių
asmenims.
2 lentelė
Uždaviniai
2.1. Praplėsti
laisvalaikio
paslaugų
asortimentą,
užtikrinant jų
prieinamumą ir
kokybę per
įvairių metodikų
bei priemonių
įvairovę.

Priemonės

Data

Atsakingas

Partneriai,
rėmėjai
Šiaulių miesto
savivaldybės
administracijos
Aplinkos
skyrius,
Turizmo ir
informacijos
centras.

Rezultatas

2.1.1.
Organizuoti Per visus
laisvalaikio
metus
užsiėmimus įvairaus
amžiaus žmonėms.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui, skyrių
ir muziejaus
vadovai

2.1.2. Parengti naują
laisvalaikio
programą šeimoms

Per visus
metus

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui, skyrių
ir muziejaus
vadovai

Parengta 1
laisvalaikio
programa.

2.1.3. Teikti jojimo
paslaugas
visuomenei

Per visus
metus

Jojimo skyriaus
vadovas

Suteiktų
visuomenei
jojimo
paslaugų
skaičius-620
Dalyvauta 3
kvalifikacijos
tobulinimo
renginiuose

2.1.4. Tobulinti
Per visus
mokytojų, vykdančių metus
suaugusiųjų
švietimą,
kvalifikaciją.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Organizuoti 2
ekologinio švietėjiško
pobūdžio
renginiai, skirti
visuomenei.
Pravestos 3
edukacinės
programos.
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2.2. Skatinti
vaikus
daugiau domėtis
ir pažinti kačių
pasaulį,
supažindinant su
kačių veislėmis,
jų priežiūros ir
elgsenos
ypatumais

2.2.1.
Organizuoti
edukacines
programas
,,Pažinkime katę”.

Per visus
metus

2.3.Populiarinti
muziejų, geriau
pažinti lankytojų
poreikius.

2.3.1.
2018-02
Įtraukti senjorus į 2018-03
katinų
muziejaus
veiklą. “Popietė su
Katinu
Perlu.
Edukacija
apie
ekologiškus aliejus,
vaistažoles“.
• Ekskursija
katinų
muziejuje.
• Natūralių
aliejų,
vaistažolių
degustacija.
„Katino Perlo
legendos apie
senuosius Šiaulius“.
• Legendos ir
padavimai
apie
senuosius
Šiaulius.
2.3.2
2018-03
Įtraukti vaikus į
katinų muziejaus
veiklą.
• Ekskursija
katinų
muziejuje.
• Spektaklis
„melagių
pilis“.

Muziejaus
vadovas,
muziejininkas.

Katinų
mylėtojai

Programoje
dalyvavo 200
vaikų.
Pravesta 15
edukacinių
programų.

Muziejaus
vadovė
E.Daukšienė

Valerijono
vaistinė; Vilius
Puronas;
kanklininkės
„Saulėtos
mergaitės“; ŠU
studentai
„muzikinis
sveikinimas“.

Lankytojai
supažindinti su
kačių
veislėmis.
Pravestos 2
popietės .

Muziejaus
vadovė
E. Daukšienė

Naisių teatras.

Suorganizuotas
spektaklis ŠJGC
patalpuose.
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2.3.3
Šokio diena
„Grakštus kaip
katinas“.

2018-04

Muziejaus
vadovė
E. Daukšienė

2.3.4
•

2018-05
2018-05

Muziejaus
vadovė
E. Daukšienė

2.3.5
2018-06
Žygis „Katino Perlo
taku“.
• Žygis aplink
Talkšos ežerą
su V. Puronu.
• Piknikas.

Muziejaus
vadovė
E. Daukšienė

2.3.6
Paroda (katinų
istorijos iš atvykusių
šalių).

2018-09
2018-10

Muziejaus
vadovė
E. Daukšienė

2.3.7.
Įtraukti senjorus į
katinų muziejaus
veiklą „Smaližiaus
katino diena“.
• Ekskursija
katinų
muziejuje.
• Pyragų
degustacija.

2018-11

Muziejaus
vadovė
E. Daukšienė

•

28 katinų
muziejaus
gimtadienis.
Muziejų
naktis.

Šokių studija
„Extreme“;
Šokių studija
„Salida“;
gimnazijų
moksleiviai.
Aušros
muziejus

Suorganizuotas
šokių
konkursas,
renginys.

Suorganizuota
muziejaus
gimtadienio
šventė.
Muziejaus
kolekcija
papildyta
dailininkų
darbais.
Vilius Puronas. Suorganizuotas
žygis ir
piknikas.

Kavinė centro
šokoladinė.

Parašytas
projektas kurio
metu
suorganizuota
paroda.
Pristatyti
eksponatai
atvykę iš
įvairių
pasaulio šalių.
Lankytojai
supažindinti su
kačių
veislėmis.
Pravesta 1
popietė .
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2.4. Organizuoti
ekskursijas,
didinti
profesinę
kompetenciją.

2.5
Plėsti, gausinti
muziejaus
ekspoziciją;
tvarkyti muziejų.

2.3.8.
• Organizuoti
veiklas
„Miau“
kambaryje.
• Organizuoti
renginius
„Švęsk
gimtadieni
kitaip“.

Visus
metus

Muziejaus
vadovė
E. Daukšienė

2.4.1.
Ekskursijų vedimas
moksleiviams ir
suaugusiems.

Visus
metus

Muziejaus
vadovė
E. Daukšienė

2.4.2.
Dalyvavimas
kvalifikacijos
tobulinimo
renginiuose,
seminaruose,
konferencijose.

Visus
metus

Muziejaus
vadovė
E. Daukšienė

2.4.3
Visus
Rinkti atsiminimus ir metus
kitą medžiagą apie
muziejaus įkūrėją V.
Kavaliauskienę.

Muziejaus
vadovė
E. Daukšienė

2.4.4
Ekskursijų vedimas
moksleiviams ir
suaugusiems.

Visus
metus

Muziejaus
vadovė
E. Daukšienė

2.5.1
Naujų eksponatų
registracija ir
eksponavimas.

Visus
metus

Muziejaus
vadovė
E. Daukšienė

Pravesta 30
renginių
„Švęsk
gimtadienį
kitaip“.
Parašytos dvi
naujos
programos
„Miau“
kambario
veiklai.
Apie 7000
lankytojų.

Dalyvauta :
seminarai – 3
kartai; kursai –
2 kartai;
mokymai – 4
kartai.
Suorganizuoti 6
renginiai.
Išleistas
leidinys apie V.
Kavaliauskienė
s surinktą ir
dabar jau
žmonių
pildomą
kolekciją.
Apie 7000
lankytojų.

Muziejaus
lankytojai,
svečiai.

Muziejaus
ekspozicija
papildyta
naujais
eksponatais.
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2.6. Gerinti
Gyvojo
kampelio ir
Jojimo skyriaus
estetinį vaizdą.

2.7. Siekti
visapusiškai
informuoti
visuomenę apie
JGC teikiamas
paslaugas.

2.5.2
Muziejaus tvarkymo
darbai.
• Katinų
muziejaus
durų
išpiešimas.
• Gyvojo
kampelio
durų
išpiešimas.
2.6.1. Renovuoti
Gyvąjį kampelį

Visus
metus

Muziejaus
vadovė
E. Daukšienė
ŠDO pirmininkė
V. Koveraitė

Šiaulių
dailininkų
organizacija.

Išpieštos
muziejaus bei
gyvojo
kampelio durys.

Per visus
metus

Šiaulių miesto
savivaldybė

Renovuotas
Gyvasis
kampelis.

2.6.2. Renovuoti
jojimo skyriaus
pastatus

Per visus
metus

Direktorius,
Biologijos
skyriaus
vadovas
Ūkio dalies
vedėjas
Direktorius,
Jojimo skyriaus
vadovas, Ūkio
dalies vedėjas

Šiaulių miesto
savivaldybė

Renovuoti
jojimo
skyriaus
pastatai

2.3.3.
Atnaujinti Per visus
jojimo
skyriaus metus
materialinę bazę

Direktorius,
Jojimo skyriaus
vadovas, Ūkio
dalies vedėjas

Šiaulių miesto
savivaldybė

Įsigytas jojimo
kliūčių
komplektas.

2.7.1. Reklamuoti
JGC teikiamas
paslaugas
internetinėje
svetainėje, spaudoje,
televizijoje, renginių
metu.

Per visus
metus

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui, skyrių
vadovai.

Šiaulių, Splius
televizija,
Šiaulių
dienraščiai.

2.7.2. Parengti ir Per visus
išleisti informacinę metus
medžiagą apie ŠJGC
teikiamas paslaugas.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui, skyrių
vadovai,
muziejaus
vadovė.

Publikuoti 7
straipsniai apie
JGC teikiamas
paslaugas,
dalyvauta 5
televizijos
laidose,
parengti 3
reportažai
Pagaminti
reklaminiai
lankstinukai,
skrajutės

.

II.
Tikslas Formuoti JGC prižiūrimų (Talkšos ir Salduvės) miško parkų gamtinį
kraštovaizdį bei infrastruktūrą, pritaikant ją visuomenės poreikiams.
3 lentelė
Uždaviniai

Priemonės

Data

Atsakingas

Partneriai,
rėmėjai

Rezultatas
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3.1. Atkurti ir
puoselėti miesto
miško parkų
kraštovaizdžio
elementus.

3.2.Skatinti
visuomenės
aplinkosauginį
sąmoningumą.

3.1.1. Įsigyti parkų
priežiūrai reikalingą
techniką, įrankius,
spec. aprangą.

Per visus
metus

Direktorius

3.1.2. Nuolat atlikti
miško parkų
švarinimo darbus
(sanitarinį miško
kirtimą.

Per visus
metus

Direktorius

Šiaulių
miesto
savivaldybė

Atlikti
Salduvės parko
šviesinimo
darbai 24 ha.
Nuolat
renkamos
parkuose
esančios
šiukšlės.
Atnaujinta 1
miško parkų
poilsio erdvė.

Per visus
metus

Direktorius

Šiaulių
miesto
savivaldybė

Per visus
metus

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui, skyrių
vadovai
Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui, skyrių
vadovai

Parengtas ir
įgyvendintas 1
aplinkosaugini
s – rekreacinis
projektas
Suorganizuoto
s 2 parkų
švarinimo
akcijos.

3.1.3.Atnaujinti
miško parkų poilsio
erdves (poilsio
aikštelės).
3.1.4.Rengti ir
įgyvendinti
aplinkosauginiusrekreacinius
projektus.
3.2.1. Organizuoti
aplinkosauginius
renginius
visuomenei.
3.2.2. Skleisti
aplinkosauginę
informaciją parkų
lankytojams.

Per visus
metus

Programą parengė veiklos programos rengimo grupė

Įsigytas
motopjūklas,
spec. apranga,
darbo įrankiui

Paskleista
informacija per
masines
informacines
priemonesteleviziją,
spaudą, išleista
informacinė
medžiaga
stendui.

