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2022-2024METUSTRATEGINISVEIKLOSPLANAS(60)

I SKYRIUS
VEIKLOS KONTEKSTAS

Misija - ugdyti Lmogt4,norinti paLinti,tausoti ir puoseleti mus supandiQ aplini<4.

Vizija: Sii"ilr+ ja"nqjrl gamtininkq centras - darni, inovatyvi ir atvira organtzactja,

ugdanti aukStos ekologines kultlros asmenybg, kuriandiq ateities visuomeng'-'o------ 
$i*tq jaunqjq gamtininkq r.niru. - vaikq ir jaunimo neformaliojo Svietimo bei

laisvalaikio organizavimo institucija, sudaranti s4lygas pletoti moksleiviq gabumus gamtos'

ekologijos, sveikatinimo srityse, tlnkinti saviraiSkos poreikius. Pagrindine veiklos kryptis -
.refor-ulrs Svietimas. ugdymo formos - bfreliai, renginiai, stovyklos, edukacines progfamos

ivairaus amZiaus Zmonem-s. Siauliq jaunqiq gamtininkq stotis buvo isteigta 1966 m, rugsejo 1 d', o

)OO: *. spalio l2 d. buvo pervadinta i Siauliq jaunqjq gamtininkq centrq.

Situacijos analiz6.
Stipryb€s

o fstaigos iSskirtinumas (veiklos ryksta unikaliose erdvese: ,,Gyvfinijos sode", Katinq

muziejuje, Jojimo skyriuje, Talk5os ir Salduves parkuose)'

. Vertybinio ugdymo sistema (tradicijas puoselejandiq renginiq (,,Pasaulines gyvunq die s

minejimas,,,i1itiu,,Baltasis badas nebaisus", Pauk5diq sugrfZimo Svente, nacionalinds Zirgq

konkfirq varZybos, susitikimq su gamtininkais ciklas) organizavimas, asmeniniq savybiq

ugdymas).
. Nedidelis mokestis uZ ugdym4. : ,

o Organizuojami ivairus edukaciniai uZsiemimai ivairaus amZiaus Zmonems'

o Ma1akonkurencija Siauliq mieste (del istaigos veiklos i5skirtinumo)'

. Vaikr+ laisvalaikio organizavrmas (stovyklos, gimtadieniai ir kitos Sventes)'

o fstaigoje dirba iniciatyvfis, gerai i5manantys savo darb4 darbuotojai, Siuolaiki5ka mokytojq

komanda.
o Augantis moksleiviq skaidius.

o Gera istaigos geografine padetis (Salia esantys Salduves bei Talk5os parkai, Talk5o,s eZeiaq '
puikus gamtiniai i5tekliai mokiniq paLintinei veiklai)' i

o V. Kavaliauskienes katinq muziejus - turizmo objektas, traukiantis lankytojus iS viso

pasaulio.
o Platus veiklq pasirinkimas mokiniams'
. Zirgininkq ir Kinologq bureliq moksleiviq auk5ti tarptautiniai pasiekimai.

o Kasmet atnaujinamos edukacines erdves.

. Geras istaigos ivaizdis.
o Formalaus ir neformalaus Svietimo bendradarbiavimo ir partnerystes pletra praturtina

ugdymo proces4.

o DidZioji dalis programq adaptuotos darbui lauko s4lygomis, kas leidZia istaigai organizuoti

ugdymo veiklas) karantino, ekstremaliomis s4lygomis' 
"il;-Silpnybds

. pasenusi ir neatitinkanti higienos normq jojimo skyriaus materialine baze.

o Nera uLdaro manielojojimo treniruotems.
. Specialistq bei kitq darbuotoiq stoka.



. Moderniq edukaciniq erdviq trflkumas.

.Papildomqle5qnepritraukimas(2o/oparama,remejqpaie5ka,projektineveikla)'
Galimybes

o patrauklios geografines padeties i5naudojimas suteiktq galimybes plesti paslaugq spektr'4

ivairaus amZiaus Zmonems.
o Tarptautiniq projektq lesq pritraukimas sudarytq s4lygas mokiniq ir mokytojq kompetencijq

pletrai.
. Moderniq edukaciniq erdviq, laboratorijq irengimas pladiau pritrauktq vyresniq klasiq

mokinius (gimnazistus).
Grdsm6s

o Nesaugios jojimo s4lygos Saltuoju metq laiku (Zalojandios Zirgq sveikat4, sudetingos

raiteliams)
o Neatsakingi vairuotojai parke kelia gresmq ugdytiniams'
. Svietimo politikos nepastovumas.
. Galinti pakisti valdZios pozicija organizacijos atZvilgiu
. Didele mokiniq tevq dalis nepakankamai domisi neformaliuoju vaikq Svietimu.

. Del Covid-19'apritojimq, gali nukenteti ugdymo kokybe (nuotolinis ugdymas negali

visapusi5kai patenkinti ugdytiniq poreikio tiesiogiai bendrauti su gyviinais, gamta)

Vidinds aplinkos analiz6.
O r ganizacin 6 stru ktflra :

Siautiq jaunqjq gamtininkq centras dirba pagal tnjq iygmenq valdymo strukttlros

modeli: I - direktoiiur, tt'- direktoriaus pavaduotojas ugdymui, III - skyriq vedejai: biologijos;

jojimo; Vandos Kavaliauskienes katinq muziejaus. Siauliq jaunqjq gamtininkq centre veikia tryq

5uuirruiaor organai: Centro taryba, Mokytojq taryba, Mokiniq taryba. Savivaldos institucijos

dalyvauja sprendZiant ir tobulinant ugdymo proceso, socialinius ir kitus istaigos veiklos klausimus'
pagrindine Siauliq jau.t +i.I gamtininkq centro veikla - neformalus vaikq Svietimas-

Veikia 12 ivairaus profilio bureliqlza gr.rp.s). {staig4 lanko 446 moksleiviq. Siauliq jaunqjtl

gamtininkq centre dirbama pagal2 programas:

1. Neformatiojo vaikq Sviii-o sportinio ugdymo programa (Lirgq sportas) ( Zirginio

sporto, Jaunqjq raiteliq b[reliai).
2. Neformaliojo vaikq Svietimo gamtos paZinimo ir ekologinio ugdymo programa

(Zoologt4, Gyvflnq myletojq, Kinologq, ,,S.ro ga toje", ,,Gamtos tyrejq", ,,Gamtos bidiuliai",

,,,Zoofin4klubas", ,,Gamtos laboratorija", ,,Gamtukai", ,,Laisvalaikio labirintas" blreliai).

{staigos veikla vykdoma dvejose vietose (administraciniame pastate ir jojimo skyriaus

teritorijoje).-Vtot<ytctos administracinis pastatas dalinai yra renovuotas. Jojimo skyriaus pastatams

reikalinga renovacija, trlksta maniizo. Trukstant le5q pitnai mokyklos lenovacijai:r''ir

modernizacijai, negaiime u2tikdnti Siuolaiki5kq, higienos normas atitinkandiq ugdymo s4lygtl' "

Zmo giSkieji i5tekliai:
Darbuotojq kvalifikacija, jq Zinios, gebejimai suteikia mokyklai galimybq igyvendinti

veiklos tikslus. 202i' m. spalio 1 d. duomenimis, Siauliq jaunqjq gamtininkq centre dirba 9

pedagogai (5 i5 jrl turintys mokytojo kvalifikacing kategortiE, 4 - vyresn. mokytojo kvalifikacinq

lategorijA),-26 kiti darbuotojai. {staigos vertybe - mokytojai, turintys specifiniq Ziniq ir igudZiq,

reit<alngq darbui su vaikais ii gyvfinais (biologai, Zirgininkai-treneriai, kinologai, ekologai ir kt.).

Planavimo sistema:

{staigos teisinis statusas - Siauliq miesto savivaldybes biudZetine istaiga' Siauliq

jaunqjq gamtininkq centro steigejas Siu.tiiq miesto saviv rldybes taryba. Siauliq jaunqjq

gamtininkq centras pavaldus Siu"iiq miesto savivaldybes admi kultflros,ir

sporto departamenlKf"ii-" .ktd Siauliq jaunqjq gamtini planuoia'il

grrndLia !iui, dokrmentais: Lietuvos Resp.tbiikos konstitucija, s svietimo

frtuty-u, Vaiko teisiq konvencija, Neformaliojo vaikq Svietimo koncepcija, Valstybines Svietimo



strategijos 2013-2022 metams nuostatomis, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos istatymu, LR
vie5qjq pirkimq istatymais, kitais Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Svietimo ir mokslo
ministerijos, steigejo parengtais teises aktais, LR biudZetiniq istaigq istatymu, Jaunqjq gamtininkq
centro nuostatais. Siauliq jaunqjq gamtininkq centras savo veikl4 planuoja atsiZvelgdamas i
isivertinimo bei iSores verlinimo i5vadas ir rekomendacijas. [staigoje laikomasi patvirtintq Siauliq
jaunqjq gamtininkq centro darbo tvarkos taisykliq. Sukurta veiksminga planavimo sistema: trejq
metq strateginis istaigos veiklos, metq veiklos planas, ugdymo planas, bDreliq veiklos programos,
mokiniq atostogq programos, b[reliq uZsiemimq tvarkaraStis, renginiq, edukaciniq programrl planai.
Prevencine darbo grupe rengia meting prevencijos program4.

Finansiniai iStekliai:
Siauliq jaunqjq gamtininkq centro veikla finansuojama iS Siauliq miesto savivaldybes

biudZeto, projektq, tevq, remejq le5q. [staigos veiklai finansuoti i5 savivaldybes biudZeto 2021 m.
skirta 399300 Eur; 2020 m. skirta 418580 Eur;2019 m. skirta 422707 Eur, 2018 m. - skirta 392172
Eur,2017 m,-333933 Eur,2016m. - 301700 Eur, i5 valstybes biudZeto -2020 m. skirta 12900
Eur.,2019 m. - 5010 Eur., 2018 m. - 3800 Eur,2017 m. - 1n05,25Eur,2016 m. - 13407,65Eur.
fstaigos veiklai pritraukta paramos ir kitq Saltiniq leSq:2021 m. - 2'7 000 Eur., 2020 m. - 3044,88
Eur.,2019m.-2633,83Eur, 2018m. -2900Bur,2017 m.-3I07,87Bur,2016m,-3344.9Eur.
Siauliq jaunqjq gamtininkq centro vykdomq projektq finansavimui gautos le5os: 202I m, - 2750
Eur,2019 m. - 5010 Eur,2018 m. - 5327 Eur,2017 m. - 2000 Eur,2016m. - 1970 Eur, {staigos
renovacijai 2018 m. buvo skirta 150000 eurq. [staiga turi paramos gavejo status4.

fstaiga turi paramos gavejo status4. Siekiant tenkinti vaikq ir jaunimo savirai5kos poreikius' bei
uZtikrinant neformaliojo vaikq Svietim4 gamtos, ekologijos, sveikatinimo srityse, susiduriama su
pagrindine problema - nepakankamu istaigos finansavimu, kas s4lygoja neformaliojo vzrikq
Svietimo paslaugq kokybes galim4neatitikim4 Siuolaikinio Zmogaus spardiai augantiems Svietimo ir
lavinimosi poreikiams. fstaiga turi ribotas galimybes modernizuoti edukacines erdves, naucloti
kokybiSkas priemones organizuojat uZsiemimus, tobulinti mokytojq kvalifikacij4 seminaruose,
kursuose. Pletojant teikiamas laisvalaikio paslaugas ivairaus amZiaus bei poreikiq asmenims
susiduriama su anksdiau mineta nepakankamo finansavimo problema, kuri itakoja Zmogi5kqjq
i3tekliq nepakankamum4, s4lygoja ribot4 paslaugq ivairovg ir taip pat apsunkina konkurencingum4
turizmo sektoriuje.

Ry5iq sistema, informacinds ir komunikavimo sistemos:
{staiga naudojasi ivairiomis rySiU priemonemis, naudoja modernias technines

priemones. Siauliq jaunqjq gamtininkq centre i5 viso yra 13 kompiuteriq, sukurta visuotine prielga
prie interneto, Mokytojai naudojasi planSetemis, kompiuteriais, multimedijq iranga. Informdcijd
perduodama elektroniniu paStu. Bankiniai pavedimai, vietiniai ir tarpiniai mokejimai bei kitos
buhalterines operacijos atliekamos, naudojant bankq internetines sistemas. Dokumentams pasiraSyti
ir patvirlinti naudojami elektroniniai paraSai. Zinios apie istaigos veikl4 skelbiamos mokyklbs
internetineje svetaineje adresu http:llgamtininkucentras.ltl, istaigos ar jq skyriq, bDreliq Facebook
paskyrose.

Vidaus darbo kontrolO:
Siauliq jaunqjq gamtininkq centre vykdoma pedagogines veiklos stebesena. Veiklos

isivertinimq vykdo direktoriaus isakymu paskirta Siauliq jaunqjq gamtininkq centro veiklos
kokybes isiverlinimo grupe. { veiklos kokybes isivertinimo proces4 itraukiama istaigos
bendruomene. Centro taryboje analizuojami veiklos isivertinimo rezultatai ir priimami sprendlmai
del veiklos kokybes tobulinimo. {staigos finansines veiklos kontrolg vykdo Siauliq mfustci
savivaldybes ..Centralizuotas vidaus audito skyrius, valstybines institucijos. fstaigos veikl4
kontroliuoja Siauliq miesto savivaldybes Svietimo skyrius. Viding kontrolE istaigoje atlieka
administracija, darbo grupes, dalis dokumentq derinami su istaigos taryba. Mokykloje q'kdoma
veiklos vidaus darbo kontrole ir prieZiDra, sistemingas informacijos kaupimas, atliekama mokyklos
tufto inventorizacija.



II SKYRIUS
TTKSLAS (01)

Strateginis tikslas - uZtikrinti visuomenes poreikius tenkinandiq Svietimo, kult[ros,
sporto, sveikatos ir socialiniq paslaugq kokybg ir ivairovg, [gyvendinant 5i strategini tikstq,
vykdoma Siauliq jaunqjq gamtininkq centro Svietimo prieinamumo ir kokybes uZtikrinimo
programa,

Tikslas (01) - organizuoti vaikq, jaunimo ir suaugusiq ugdym4 ir laisvalaiki,
orientuot4 i gamtos, ekologijos, sporto, sveikatinimo sritis, sudarant s4lygas asmeninei karjerai.

Rezultato vertinimo kriterij aus
pavadinimas ir mato vienetas

2021-qr1mett4
faktas

2022-LUq

metu
2023-q\

metu
2024-tyq

metu
1. Moksleiviai, gaunantys
kokybi5k4, jq poreikius atitinkanti
ugdyma (skaidius).

447 450 450 450

2. IGC ugdytiniq pasiekimai
Tarptautiniuose renginiuose (1, 2,
3. 4 prrzines vietos).

4 5 6 7

3. JGC ugdytiniq pasiekimai
respublikiniuose renginiuose (1, 2,
3,4 prtzines vietos).

87 88 89 90

4. JGC ugdytiniq pasiekimai
miesto renginiuose (I,2,3, 4
prizines vietos).

0 4 /1a .+

5. Renginiq (konkursq, parodq,
v ar Lybt4), kuriuo s e dalyvavo
ugdytiniai, skaidius.

38 40 42 45

6, Ekskursijq, i5vykq, kuriose
dalyvavo ugdytiniai, skaidius

I7 t9 2l ZJ

7. Mokytojq, dalyvavusiq
kvalifikacij os tobulinimo
renginiuose apie STEAM ugdym4,
Droc.

100 100 100 r00

8. [gyvendintq projektq skaidius, 8 8 8 8

9, Savanoriq, igijusiq socialiniq
kompetenciiu, skaidius.

25 25 25 z)

10, Bendrq renginiq su miesto ir
Salies socialiniais paftneriais,
skaidius.

8 9 10 11



Rezultato vertinimo kriterijaus
pavadinimas ir mato vienetas

202l-laJa
metq
faktas

2022-tyrl
metq

2023-qt\
metq

2024-r4r1
metLl '

11. Tevq, dalyvaujandiq jiems skirluose
renginiuose, procentas 45,4 46 47 48

1 2, Vaikq savarankiSkai igyvendintq
veiklu. skaidius

2 2 2 a
J

13. Saltiniai, kuriuose buvo lykdyta
informacine sklaida apie SJGC teikiamas
paslaugas (spauda, televizija, Facebook ir
kt.)

t0 10 10 10

1 4. Edukaciniuose uZsiemimuose
dalyvavusiq asmem+ skaidius

524r 5250 s260 5270,1

15. V. Kavaliauskienes katinq muziejaus ir
,,Gyvunij os sodo" lankytojq skaidius

6248 6300 6350 6400

16. JGC Jojimo skyriaus suteiktq paslaugq
visuomenei saveiu skaidius

683 685 690 700

17. Stowklose dalvvavusiu vaiku skaidius 174 n4 t74 t74
III SKYRIUS

01 TIKSLUI IGYVENDINTI SKIRTI UZONVTNIAI IR PRIEMONES

01.01. UZdavinys uZtikrinti ugdymo proceso iglvendinim4 ir tobulinirn4.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, Lietuvos Respublikos

Vyriausybes nutarimais, Svietimo, mokslo ir sporto ministro isakymais ir kitais teises aktais,
reglamentuojandiais neformaliojo vaikq Svietimo veikl4, mokykla igyvendina valstybing Svietimo
politik4. AtsiZvelgdama i Siauliq miesto bendruomends siekius, mokykla privalo uZtikrinti
neformaliojo vaikq Svietimo programq kokybi5k4 rengim4 ir igyvendinim4, gerinant mokiniq
pasiekimus, padedant atsiskleisti j q individualiems gebej imams.

Priemonds:
01.01 01. Ugdymo programq rengimas, tobulinimas ir igyvendinimas.
Tobulinant ugdymo turini ir formas, efektyvinamas ugdymo planavimas, ieskoma

naujq, ivairesniq ugdymo formq. [staiga dirba pagal 2 NVS programas, kurios kasmet atnaujinamos.
Siekiant tenkinti vaikq ir jaunimo savirai5kos poreikius, atliekami jq savirai5kos poreikiq tyrimai. I
brlrelio veiklos programas integruotas STEAM ugdymas, mokiniq profesinis orientavirrias,
rengiama ir igyvendinama mokiniq prevencine programa. {gyvendinant mokiniq pasiekimq
veftinimo, isivertinimo, asmenybes [gties matavimo sistem4, siekiama uZtikrinti kiekvieno mokinio
paZangos stebejim4, matuojant jo asmening [gti, nelyginant jos su kitq mokiniq paLanga,

fgyvendinant 5i4 sistem4, siekiama uztikrinti, kad joje aktyviai dalyvautq ne tik mokytojas, bet ir'
pats mokinys bei jo tevai (globejai).

01.01.02. Renginiq organizavimas.
Siekiant istaigoje pletoti ugdym4, orientuot4 i gamtos, ekologijos sveikatinimo sritis,

nuolat organizuojamr paLintiniai, STEAM, aplinkosauginiai, aktyvaus laisvalaikio, sveikat4 (fizing
ir emocinq) palankiai veikiantys renginiai,

01.01.03. Projektq rengimas ir igyvendinimas.
Siekiant uZtikrinti funkcionali4 kokybi5k4 ugdymo aplink4, rengiami ivairus

neformaliojo Svietimo, kultDros projektai, kurie prisideda prie ugdymo proceso bei edukaciniq
erdviq tobulinimo

01.01.04. Moksleiviq rengimas dalyvavimui miesto, Salies bei tarptautiniriosti
renginiuose.



AtsiZvelgiant i mokiniq saviraiSkos poreikius, moksleiviai rengiami dalyvauti ivairir.rose
konkursuose, varfibose, parodose, sudarant s4lygas jiems siekti auk5tq rezultatq miesto, Salies,
tarptautiniuose renginiuose. UZimtos prizines vietos skatins ir kitus mokinius tobuleti, siekti
rezultato.

0 1. 0 1. 05. Mokytoj q kvalifrkacij o s tobulinim as.
Remiantis iSores vertinimo i5vadomis, reikia tobulinti mokytojq kvalifikacijos kelim4,

sudarant s4lygas mokytojams fgyti auk5tesnes kvalifikacines kategorijas. Siekiant stiprinti mokytojq
profesines kompetencijas, mokytojams sudaromos s4lygos dalyvauti dalykiniuose seminaruose,
kursuose, mokymuose, uZtikrinamas istaigos mokytojq tarpusavio metodinis, dalykinis ir profesinis
bendradarbiavimas. Mokytojai susirinkimq, posedZiq metu dalinasi gerqja patirtimi griZus iS

kvalifikacijos tobulinimo renginirl, organizuoja atvirus uZsiemimus, juos aptana, o ugdymo
naujovemis dalinasi spaudoje ir internete. Mokytojq igytos Zinios, igndLiai prisidetq prie ugdymo
kokybes gerinimo. Nuotolinis ugdymas smarkiai padidino skaitmeniniq technologijq naudojim4,
todel, siekiant uZtikrinti kokybi5k4 nuotolini ugdym4, mokytojai tobulins skaitmeninio raStingumo
kompetencij4,

01.01.06. Bendradarbiavimo su istaigos ugdytiniq tdvais (glob6jais, rtipintojais) ir
socialiniais partneriais, tobulinimas.

Siauliq jaunqjq gamtininkq centre veikia mokyklos ir mokiniq tevq (globejq, rlpintojr)
informavimo, Svietimo ir bendradarbiavimo sistema: siekiama glaudaus mokytojq ir mokiniq tevrl
bendradarbiavimo, todel r,ykdomas tevq informavimas apie vaiko pasiekimus I paLang4 per tri5alius
pokalbius, organizuojami bDreliq tevq susirinkimai, visuotiniai susirinkimai, renginiai, skirli tevams
(atvirq durq savaite, tevq ir vaikq bendrq uZsiemimq savaite, mokslo metq uZbaigimo Svente). I

Palaikomi tikslingi ir ivairiapusiai santykiai su socialiniais parlneriais: Gyvrlnq globejU
asociacija, Siauliq gyvflnq prieglauda, Siauliq televtzija, Siauliq AuSros muziejumi, Siauliri
universitetu, Lietuvos zoologijos sodu, prekybos ir laisvalaikio centru ,,Akropolis", Siauliq
profesinio rengimo centru, Siauliq tardymo izoliatoriumi, Lietuvos Lirgynais, Lietuvos jojimo
federacija, Zirgrnio sporto asociacija, PaneveZio Gamtos mokykla, veterinarijos gydytojais, Siauliq
bendrojo ir neformaliojo lavinimo mokyklomis, ikimokyklinio ugdymo istaigomis, Siauliq
specialiosiomis mokyklomis. Bendradarbiaujama igyvendinant projektus, organizuojant vaikq
vasaros stor,yklas, edukacines programas, ivairius renginius, konsultuojantis del gyvlnq prieZiuros
ir gydymo. Kiekvienais metais Siauliq jaunqjq gamtininkq centras ie5ko papildomq leSq Svietimo
veikloms igyvendinti, edukacinems erdvems tobulinti. Bendradarbiaudami su kolegomis iS Siaulirl
ir kitq miestq, mokytojai ir mokiniai dalysis gerqapatirtimi apie STEAM ugdym4.

Parlnerysteje su Siauliq miesto pedagogine-psichologine tarnyba, centi:o
bendruomene, socialiniais parlneriais nuolat siekiama apjungti potencinius pajegumus stiprinti
Svietimo pagalb1 vaikui, uZtikrinti ugdymo ir ugdymosi s4lygas, padeti igyti kompetencijq 'ir
gebejimq sprgsti problemas bei priimti sprendimus.

01.01.07. Mokiniq socialiniq kompetencijq (profesinio orientavimo, savanoryst€s)
ugdymo programos igyvendinimas.

fgyvendinant Siauliq miesto mokiniq socialiniq kompetencrjq ugdymo modeli, istaiga
miesto mokykloms siUlo savanorystes, profesinio orientavimo veiklas, kurios registruojarnos
Siauliq miesto SKU kalendoriuje. {staigos mokiniq socialiniq kompetencijq ugdymo programoje
numatyta, kaip bendradarbiaujant su socialiniais parlneriais, mokiniai tobulina bendradarbiavimo.
atsakomybds, emocines ir kitas socialines kompetencijas. SICC mokiniq SKU programoje
numatytos mokiniq savanorystes, profesinio orientavimo galimybes.

01.02. UZdavinys - pldtoti paZintines-gamtines, sportines aktyvias laisvalaillici
paslaugas ivairaus amZiaus asmenims, naudojant S.ICC unikalius i5teklius bei gamtines
s4lygas.



Tobulinant fstaigos ivaizdl, kaip organizacijos, tausojandios gamtq, propaguojandios
sveik4 gyvenimo b[d4, siekiama gamtoje organizuoti aktyvias laisvalaikio veiklas (ar panaudojant
jos i5teklius), skatinandias Zmogaus ir gamtos tarpusavio dermg.

Priemonds:
0L.02.01. Edukaciniq programq vaikams ir suaugusiems rengimas ir

igyvendinimas Salies mastu.
AtsiZvelgiant i tai, jog V. Kavaliauskienes Katinq muziejq, Gyvlnijos sod4 ir Jojimo

skyriq daLnai lanko Seimos su vaikais, jiems siekiama pasiiilyti platesni paslaugq spektr4,
organizuojant edukacines programas, Sventes. Tikimasi, kad Siq Seimq vaikai veliau taps Siaulir-1
jaunqjq gamtininkq centro ugdytiniais. Dalis edukaciniq programrl finansuojamos i5 savivaldybes ar
valstybes tiksliniq programq: Sauliq miesto mokinio krepSelio bei Lietuvos Kulturos paso le5q.

01.02.02. Laisvalaikio uZsi6mimq organizavimas ivairaus amZiaus Zmonems.
Siekiama tobulinti paslaugas, kurios pasiZymetq SiuolaikiSkumo, prieinamumo

(kokybes, paklausos, kainos, informatyvumo prasme), rcnltatyvumo principais ir itrauktq ne tik
vaikus, bet ir jq Seimos narius. Teikiamos paslaugos ne tik darbo dienomis, bet ir savaitgaliais, ne
tik antroje dienos puseje, bet ir rytineje dienos puseje (ikimokyklinio amZiaus vaikams, senjorams),
uZtikrintq racionalq centro patalpq iSnaudojim4 ir bfltq i5skirtines del unikaliq Jaunqjq gamtininkq
centro ir gamtines aplinkos i5teklirl.

01.02.03. PaZintiniq, turistiniq, sportiniq stovyklq organizavimas. il.

ISnaudojant Siauliq jaunqjq gamtininkq centro unikalius i5teklius bei aplink esandias
gamtines s4lygas, Siauliq miesto vaikams organizuojamos stovyklos, kuriose vykdoma aktyvi
paLintrne, turistine, sportine veikla, prisidedanti prie vaikq fizinio ir emocinio sveikatinimo,
ekolo gines kulturos kelimo.

0l.02.04,Informacinds medZiagos apie istaigos veikl4, suktirimas ir sklaida.
{gyvendinant 5i4 priemong, siekiama sudaryti s4lygas visuomenei susipaZinti su JGC

veikla, jos teikiamomis paslaugomis, pasiekimais, aktyviai bendrauti ir bendradarbiauti su
Ziniasklaidos institucijomis, ugdymo istaigomis, su aplinkosauga bei ekologiniu Svietimu
susijusiomis organizacijomis, skleisti informacij4 socialiniq tinklq pagalba.

Informacijos apie SfCC teikiamas paslaugas masinemis informacijos priemonemis bei
pasitelkiant JGC tinklalapi, veidaknyges, instagram paskyras sklaida, skrajudiq, lankstinrrkq
i5leidimas, reklaminio video filmo sukDrimas prisidetq prie SIGC teikiamq paslaugq viesinimo,
padetq informacijai pasiekti didesni interesantq kieki.

IV SKYRIUS
TTKSLAS (02)

Tikslas (02) - gerinti ir modernizuoti ugdymo aplink4, pritaikant j4 ugdymo ir
laisvalaikio veikloms.

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir
mato vienetas

2021-tay
metq
faktas

2022-r4q
metU

2023-LAta

metq
2024-tyr1

metq

it, r,

1. Modernizuotq ir patobulintq edukaciniq erdviq
,klasiu), skaidius

2 1 1 I

Z. Patobulintq lauko edukaciniq erdviq, skaidius 2 I 1 I

.fs gytq ugdymui skirtq priemoniq skaidius 220 230 240 250

1. {sigytq parkq prieZilrai skir"tq priemoniq
;kaidius

5 5 5 5

Renovuotq Jojimo skyriaus pastatq skaidius 2 2



Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir
mato vienetas

2021-ryq
metq
faktas

2022-t414
metq

2023-tyLl
metq

2024r+ja
metq

5. Sutvarkytq mi5ko parkq edukaciniq rekreaciniq
:rdviu. skaidius

z 2 2 2

. Sukurtq naujq edukaciniq erdviq, skaidius I I I
I I

. Atlikti miSko parkq tvarkymo darbai,ha ^az) ZJ ZJ aaZJ

V SKYRIUS
02 TIKSLUI IGYVENDINTI SKIRTI UZDAVINIAI IR PRIEMONES

02.01. UZdavinys - tobulinti ir modernizuoti istaigos edukacines erdves. :i :

Tenkinant ugdytiniq poreikius, mokykla siekia kurti aplink4, skatinandi4 ugdytinius
tobuleti bei atsiskleisti jq individualiems gebejimams. Siauliq jaunqjq gamtininkq centras turi
i5skirtines edukacines erdves - Lirgynq,, Katinq muziejq, Gyvlnijos sod4, kurios reikalauja
specifiniq Ziniq ir gebejimq jas tobulinant ir modernizuojant.

Priemonds:
02.01.01. Edukaciniq erdviq gerinimas ir modernizavimas.
{gyvendinant 5i uZdavini, b[tina uZtikrinti SiuolaikiSkas, saugias ir sveikas ugdymosi

s4lygas, edukaciniq erdviq i5laikym4, atnaujinim4, kad mokiniai turetq pilnavertg, jq saviraiSkos
poreikius atitinkandi4 aplink4. Kuriant, tobulinant ugdymo aplinkas, itin svarbu, kad jos mokiniams
bDtq ne tik patrauklios, bet ir prisidetq prie jq emocinio bei intelektualinio ugdymo. Siekiama, kad
patys mokiniai butq aktyvls Siq aplinkq ne tik dalyviai, bet ir krrrejai. Stiprinant STEAM ugdym4,
2027 metais mokykloje buvo modernizuota STEAM klase, kuri4 planuojama papildyti naujomis,
moderniomis priemonemis ir ateityj e.

02.0 1.02. U gdym o p riem oniq, IKT atnauj inimas.
Remiantis iSorinio vertinimo bei istaigos isivertinimo iSvadomis, istaigai truksta

priemoniq, reikalingq ugdymo procesui organizuoti. Kasmet siekiama organizuoti apr[pinim4
priemonemis ir medZiagomis, uZtikrinandiomis kokybi5k4 mokiniq ugdym4 ir sudarant s4lygas
tenkinti jq savirai5kos poreikius. {gyvendinant STEAM programas, projektus, bus isigyta IKT ir
kitos priemones, padesiandios ugdymo proces4 organizuoti patraukliai ir Siuolaiki5kai.

02.01.03. Jojimo skyriaus pastatq renovacija.
Siekiant atnaujinti Zirgyno infrastuktDr4 bei pagerinti ugdytiniq jojimo s4lygas, buvo

parengta SfCC Jojimo skyriaus renovacijos galimybiq studija, kurios pagrindu butq teikiamas
investicijq projektas le5oms i5 valstybes investicijrl programos ar Europos sqjungos strukt[riniq
fondq paramai gauti.

02.02.04. UZdavinys - priZiurdti ir puoseldti Talk5os ir Salduvds mi5ko parkus,
siekiant pritaikyti juos visuomends Svietimo, laisvalaikio bei sporto veikloms.

Talk5os ir Salduves parkai - dar viena itin svarbi edukacine erdve, kurioje nuolat vyksta
tiek visuomenes Svietimas, tiek ivairios laisvalaikio veiklos, edukacijos. AtsiZvelgiant i visuomenes
poreikius, juos derinant prie natDralios gamtines parkq aplinkos, siekiama parkq infrastrukt[r4
pritaikyti lankytoj ams.

Priemon6s:
02.02.01. Mi5ko parkq fvarkymo (Svarinimo, sanitarinio kirtimo, Zol6s pjovimo)

darbq atlikimas.
Sistemingas Siuk5liq rinkimas parkuose uztikrins Svari4, estetiSk4 aplink4, prisidedandi4

prie kra5tovaizdLio unikalumo i5saugojimo. Nuolat atliekamas mi5ko parkq sanitarinis kirtifnas:
Salinant vejovartas, krumynus, Zmoniq saugumui gresmg keliandius medZius, uZtikrins ger4 parkq



;,..

aplinkos estetini vaizdq, sudarys s4lygas parko lankytojams saugiai leisti laisvalaiki. Sezono metu

sistemingai atliekamas Zoles pjovimas uZtikrins geresnes, saugesnes s4lygas parkq lankytojq
rekreacinei veiklai.

02.02.02. MiSko parkq edukaciniq ir rekreaciniq erdviq prieZiura ir kiirimas.
AtsiZvelgiant i miSko parkq vietoves ypatumus ir juose irengiant pavesines ir panaSias

parkq lankytojams skirtas poilsio aik5teles, gamtine aplinka bus pritaikoma visuomenes

rekreaciniams poreikiams. Aplinkosaugine informacija, talpinama informaciniuose parkq stenduose,

lankytojams pades geriau paLinti miSko parkus bei skatins labiau jais r[pintis bei bflti atsakingais

uZ savo veiksmus.

02,02.03. Mi5ko parko prieZitrrai reikalingq priemoniq isigijimas.
Norint atlikti mi5ko parkq prieZi[ros darbus - Siuk5liq rinkim4, vejovartq Salinim4,

Zoles pjovim4 ir t.t., reikia isigyti tam skirlq priemoniq, uZtikrinandir+ kokybi5k4 ir savalaiki darbq

atlikim4.

Veiklos plano priedai

L 2022-2024 metq strateginio veiklos plano tikslq, uZdaviniq, priemoniq, priemoniq

i5laidq ir produkto kriterijq suvestine.

2. Programos STRAPIS kopij a.

SUDERINTA
Siauliq jaunqjq gamtininkq centro
tarvbos pirmininke

SUDERINTA
Siauliq miesto savivaldybes administracij os

Svietimo skyriaus vedeja

Edita Minkuviene
2021-

Plungiene
1-1 1-13



30% 70%
2021 SAVIVALDYBĖS ES + VIP

1 352349.34 822148.45
2 140939.74
3 37349.03 87147.74

 suma 530638.11 909296.19

30% 70%
2022 SAVIVALDYBĖS ES + VIP

1 211409.6 493289.08
2
3 22409.42 52288.64

suma 233819.02 545577.72

30% 70%
2023 SAVIVALDYBĖS ES + VIP

1 140939.74 328859.38
2
3 14939.61 34859.09

suma 155879.35 363718.47
SAVIVALDYBĖS ES + VIP

bendra suma 920336.48 1818592.38

30% 70%
2021 SAVIVALDYBĖS ES + VIP

1 352.3 822.1
2 140.9 0.0
3 37.3 87.1

 suma 530.6 909.3

30% 70%
2022 SAVIVALDYBĖS ES + VIP

1 211.4 493.3
2
3 22.4 52.3

suma 233.8 545.6

30% 70%
2023 SAVIVALDYBĖS ES + VIP

1 140.9 328.9
2 0.0 0.0
3 14.9 34.9

suma 155.9 363.7
SAVIVALDYBĖS ES + VIP

bendra suma 920.3 1818.6



Eur

viso

1174497.79
140939.74
124496.77
1439934.3

viso

704698.68
0

74698.06
779396.74

viso

469799.12
0

49798.7
519597.82

2738928.86

tūkst. Eur

viso

1174.5
140.9
124.5
1439.9

viso

704.7
0

74.7
779.4

viso

469.8
0.0
49.8
519.6

2738.9



1000



TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ,  PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

1.65% 1% tūkst. Eur
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STRATEGINIS TIKSLAS: užtikrinti visuomenės poreikius tenkinančių švietimo, kultūros, sporto, sveikatos ir socialinių paslaugų kokybę ir įvairovę.       
Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa

01

01 01 UŽDAVINYS. Užtikrinti ugdymo proceso įgyvendinimą ir tobulinimą   

01 01 01

19
05

39
98

4

SB 355.5 427.3 425.9 435.9

2 2 2

SP 6.9 9.0 9.1 9.1

KT 9.0 9.0 9.1 9.1

KT(2%)

SP (LIK) 5.7

Iš viso: 377.1 0.0 445.3 444.1 454.1

01 01 02

19
05

39
98

4

SB 0.0 0.5 0.5 0.5

25 27 29SP 0.2 1.0 1.0 1.0

KT 0.5 0.0 0.0

Iš viso: 0.7 0.0 1.5 1.5 1.5
01 01 03

19
05

39
98

4

SB 2.0 2.0 2.1

8 9 10
SP 0.0 0.0

KT 2.0 0.0 0.0

Iš viso: 2.0 0.0 2.0 2.0 2.1

01 01 04

19
05

39
98

4

SB 2.0 2.0 2.0 2.1

80 83 86

SP 0.5 0.5 0.5 0.5

KT 7.0 4.3 4.4 4.4

Iš viso: 9.5 0.0 6.8 6.9 7.0

01 01 05

19
05

39
98

4

SB 1.0 1.0 1.0 1.0

38 40 42

SP 0.2 1.0 1.0 1.0

KT 0.0 0.0

KT(2%) 0.0 0.0

Iš viso: 1.2 0.0 2.0 2.0 2.0

ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ GAMTININKŲ CENTRO ŠVIETIMO PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS NR. 08
 2022-2024 METŲ VEIKLOS PLANO 
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PROGRAMOS TIKSLAS Organizuoti vaikų, jaunimo ir suaugusių ugdymą ir laisvalaikį, orientuotą į gamtos, ekologijos, sporto, sveikatinimo sritis, sudarant sąlygas asmeninei karjerai.

PRIEMONĖS PAVADINIMAS 
Ugdymo programų rengimas, 
tobulinimas ir įgyvendinimas.

Parengtos, 
patobulintos ir 
įgyvendintos 
programos

PRIEMONĖS PAVADINIMAS. 
Renginių organizavimas.           

Organizuoti 
renginiai

PRIEMONĖS PAVADINIMAS 
Projektų rengimas ir įgyvendinimas.   
   Parengti ir 

įgyvendinti 
projektai

PRIEMONĖS PAVADINIMAS 
Moksleivių rengimas dalyvavimui 
miesto, šalies bei tarptautiniuose 
renginiuose. 

Moksleivių, 
rengtų dalyvauti 

parodose, 
varžybose ir 

pan., skaičius

PRIEMONĖS PAVADINIMAS 
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas. Kvalifikacijos 

tobulinimo 
renginių, 
kuriuose 
dalyvavo 

mokytojai, 
skaičius



01 01 6.0

19
05

39
98

4

SB 0.6 1.0 1.0 1.0

13 15 20

SP 2.0 1.0 1.0 1.0

KT 0.5 0.2 0.2

KT(2%) 0.0 0.0

Iš viso: 2.6 0.0 2.5 2.2 2.3

01 01 7.0

19
05

39
98

4

SB 2.5 1.5 1.5 1.5

1 1 1

SP 1.6 1.0 1.0 1.0

KT 0.5 0.0

KT(2%) 0.0

Iš viso: 4.6 0.0 2.5 2.5 2.6

01 01 Iš viso uždaviniui: 397.7 0.0 462.6 461.4 471.6

01 02 UŽDAVINYS. Plėtoti pažintines-gamtines, sportines aktyvias laisvalaikio paslaugas įvairaus amžiaus asmenims, naudoj

01 02 01

19
05

39
98

4

SB 2.0 2.0 2.1

205 210 215
SP 0.3 1.0

1.0 1.0

KT 1.0 0.0 0.0

Iš viso: 1.3 0.0 3.0 3.0 3.1

01 02 02

19
05

39
98

4

SB 2.0 2.0 2.1

6 7 8
SP 0.9 1.0

1.0 1.0

KT 0.0 0.0

Iš viso: 0.9 0.0 3.0 3.0 3.1

01 2.0 03

19
05

39
98

4

SB 1.0 1.0 1.0

6 6 7
SP 1.0 3.0

3.0 3.0

KT 3.0

Iš viso: 4.0 0.0 4.0 4.1 4.0

01 2.0 04

19
05

39
98

4

SB 0.5 0.5 0.5

1 1 1

SP 0.8 1.0
1.0 1.0

KT

Iš viso:

0.8 0.0 1.5 1.5 1.5

Iš viso uždaviniui: 7.0 0.0 11.5 11.7 11.7

01 Iš viso tikslui: 404.7 0.0 474.1 473.1 483.3

02

02 01 UŽDAVINYS. Uždavinys – tobulinti ir modernizuoti įstaigos edukacines erdves. 

02 01 1.0

19
05

39
98

4

SB 27.8 15.0 15.2 15.4

1 1 1

PRIEMONĖS PAVADINIMAS 
Bendradarbiavimo su įstaigos 
ugdytinių tėvais (globėjais, 
rūpintojais) ir  socialiniais 
partneriais, tobulinimas.

Bendrai 
organizuotų 
veiklų su su 

įstaigos 
ugdytinių tėvais 

(globėjais, 
rūpintojais) ir  

socialiniais 
partneriais 
skaičius

PRIEMONĖS PAVADINIMAS 
Mokinių socialinių kompetencijų 
(profesinio orientavimo, 
savanorystės) ugdymo programos 
įgyvendinimas.

Įgyvendinta 
mokinių 

socialinių 
kompetencijų 

(profesinio 
orientavimo, 
savanorystės) 

ugdymo 
programa.

PRIEMONĖS PAVADINIMAS  
Edukacinių programų vaikams ir 
suaugusiems rengimas ir 
įgyvendinimas šalies mastu.         

Įgyvendintų 
edukacinių 
programų 
skaičius

PRIEMONĖS PAVADINIMAS 
Laisvalaikio užsiėmimų 
organizavimas įvairaus amžiaus 
žmonėms.

Siūlomų 
laisvalaikio 

paslaugų formų 
skaičius

PRIEMONĖS PAVADINIMAS 
Pažintinių, turistinių, sportinių 
stovyklų organizavimas. Stovyklų 

pamainų skaičius

PRIEMONĖS PAVADINIMAS 
Informacinės video medžiagos apie 
įstaigos veiklą sukūrimas ir sklaida

Sukurtas 
informacinis 
video  filmas

PROGRAMOS TIKSLAS. Gerinti ir modernizuoti ugdymo aplinką, pritaikant ją ugdymo ir laisvalaikio 
veikloms.

PRIEMONĖS PAVADINIMAS 
Edukacinių erdvių gerinimas ir 
modernizavimas.               Modernizuotos ir 

patobulintos 
edukacinės 

erdvės



02 01 1.0

19
05

39
98

4

SP 6.5 1.5 1.3 1.3

1 1 1KT 4.0 0.0 0.0

Iš viso:

38.3 0.0 16.5 16.5 16.7

02 01 02

19
05

39
98

4

SB 9.6
12.0

12.2 12.3

20 proc. 20 proc. 20 proc.
SP 3.6 4.0 3.9 3.9

KT 1.4 1.5 1.5

Iš viso:
13.2 0.0 17.4 17.6 17.7

02 01 03

19
05

39
98

4

SB 530.6 389.7

0 2 2

SP 0.0

VB (VIP) 909.3 909.3

KT 0.0 0.0

Iš viso:
0.0 0.0 0.0 1439.9 1299.0

02 01 Iš viso uždaviniui: 51.5 0.0 33.9 34.1 34.4

02 02

02 02 01

19
05

39
98

4

SB 0.3 5.0 5.1 5.1

23 ha 23 ha 23 ha
SP 0.0 0.0

KT 0.0 0.0

Iš viso: 0.3 0.0 5.0 5.1 5.1

02 02 02

19
05

39
98

4

SB 3.0 3.0 3.1

2 2 2

SP 0.0

KT 0.0 0.0

KT(2%) 0.0 0.0

Iš viso:
0.0 0.0 3.0 3.0 3.1

02 02 03

19
05

39
98

4

SB 2.0
2.0 2.1

5 5 5

SP 0.0 0.0

KT 0.0

KT(2%) 0.0 0.0

Iš viso:

0.0 0.0 2.0 2.0 2.1

Iš viso uždaviniui: 0.3 0.0 10.0 10.2 10.2

Iš viso tikslui: 51.8 0.0 43.9 44.3 44.7

Iš viso programai: 456.5 0.0 518.0 517.4 527.9
SB 399.3 0.0 477.8 477.2 487.7

SP 24.5 0.0 25.0 25.0 25.0

KT 27.0 0.0 15.2 15.2 15.2

KT(2%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PRIEMONĖS PAVADINIMAS 
Edukacinių erdvių gerinimas ir 
modernizavimas.               Modernizuotos ir 

patobulintos 
edukacinės 

erdvės

PRIEMONĖS PAVADINIMAS 
Ugdymo priemonių, IKT 
atnaujinimas.              Atnaujintos 

ugdymo 
priemonės, IKT

PRIEMONĖS PAVADINIMAS 
Jojimo skyriaus pastatų renovacija.
              

Pradėta jojimo 
skyriaus pastatų 

renovacija

Uždavinys - prižiūrėti ir puoselėti Talkšos ir Salduvės miško parkus, siekiant pritaikyti juos 
visuomenės švietimo, laisvalaikio bei sporto veikloms.  

PRIEMONĖS PAVADINIMAS 
Miško parkų tvarkymo (švarinimo, 
sanitarinio kirtimo, žolės pjovimo) 
darbų atlikimas.              

Atlikti miško 
parkų tvarkymo 

darbai

PRIEMONĖS PAVADINIMAS 
Miško parkų edukacinių ir 
rekreacinių erdvių priežiūra ir 
kūrimas.       Atnaujintos 

miško parkų 
polsio erdvės

PRIEMONĖS PAVADINIMAS 
Miško parko priežiūrai reikalingų 
priemonių įsigijimas.  

Įsigytos parko 
priežiūrai 

reikalingos 
priemonės



SP (LIK) 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0

viso: 456.5 0.0 518.0 517.4 527.9

FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ
tūkst. Eur

Finansavimo šaltiniai

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 429.5 0.0 502.8 502.3 512.7
1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) 399.3 477.8 477.2 487.7
1.2. Paskolų lėšos PS
1.3. Programų lėšų likutis SB (LIK)
1.4. Mokinio krepšelio lėšos VB (MK)
1.5. Lėšos valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti VB (VF)
1.6. Kitos valstybės biudžeto lėšos VB (KT)
1.7. Valstybės investicijų projektų lėšos VB (VIP)
1.8. Kelių priežiūros programos lėšos VB (KPP)
1.9. Europos Sąjungos lėšos ES
1.10. Įstaigų pajamų lėšos SP 24.5 25.0 25.0 25.0
1.11. Įstaigų praėjusių metų lėšų likučiai SP (LIK) 5.7

2. Kitos lėšos (KT) 27.0 15.2 15.2 15.2
456.5 0.0 518.0 517.4 527.9

2021   metų 
patvirtinti 

asignavimai

2021 metų 
patvirtinti 

asignavimai

2022 metų 
poreikis

2023 metų 
poreikis

2024 metų 
poreikis

Iš viso 
finansav
imas 
program
ai  (1 
eilutė + 
2 eilutė)



Metai Tipas Dokumento Nr. Praėjusių m Poreikis Poreikis +1 Poreikis +2 Maks. asign.

2022 BP_01 BP_01/2021-06-09 399300 477800 477200 487700 0

2022 BP_01 BP_01/2021-06-09 5652.31 0 0 0 0

2022 BP_01 BP_01/2021-06-09 10700 11000 11000 11000 0

2022 BP_01 BP_01/2021-06-09 9000 9000 9000 9000 0

2022 BP_01 BP_01/2021-06-09 13800 14000 14000 14000 0

2022 BP_01 BP_01/2021-06-09 9000 3000 3000 3000 0

2022 BP_01 BP_01/2021-06-09 9000 3200 3200 3200 0

Iš viso: 456 452,31 518 000,00 517 400,00 527 900,00 0,00



Planas Asig. valdytojaLėšos Būsena Įvedė Failai

0 Šiaulių jaunųj 151 Uždarytas Audronė Uikienė

0 Šiaulių jaunųj 30 RedaguojamasAudronė Uikienė

0 Šiaulių jaunųj 33 Uždarytas Audronė Uikienė

0 Šiaulių jaunųj 162 Uždarytas Audronė Uikienė

0 Šiaulių jaunųj 32 Uždarytas Audronė Uikienė

0 Šiaulių jaunųj 172 Uždarytas Jūratė Virbalienė

0 Šiaulių jaunųj 171 Uždarytas Jūratė Virbalienė

0,00
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