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PRITARTA 
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protokoliniu nutarimu 

(protokolas Nr. S12-3) 

 

2017 M. SAVANORIŠKOS VEIKLOS IR PATIRTIES ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMO 

ATASKAITA  

 

2014-01-21 akredituota Kintų vidurinė mokykla (Daugiafunkcis skyrius) kaip priimanti 

savanorius organizacija (nuo 2014-09-01 Kintų pagrindinė mokykla, kurios paskirtis – pagrindinės 

mokyklos tipo mokykla – daugiafunkcis centras). 

2017-12-29 akredituota Kintų pagrindinė mokykla kaip priimanti savanorius organizacija 

Kontaktinis asmuo: savanoriškai veiklai – DC veiklų koordinatorė Ilona Papievienė; 

                                   darbinės patirties įgūdžių formavimui – direktorė Asta Gužauskienė. 

Tikslas: 

1) priimti niekur nedirbančius, nesimokančius 15-29 m. amžiaus jaunuolius praktiniam 

mokymui supažindinant su darbo rinka dalyvaujant Jaunimo garantijų iniciatyvos projekte „Atrask 

save“, bendradarbiaujant su Kauno VŠĮ „Actio Catholica Patria“ ir UAB „ETKC“;  

2) priimti aktyvius įvairaus amžiaus, bet ne jaunesnius kaip 14 m., žmones, sudarant sutartis  su 

mokykla savanoriškai veiklai; 

3) sudaryti papildomas galimybes mokiniams įgyti patyriminės veiklos patirties; 

4) priimti mokinius darbinės patirties įgijimui bendradarbiaujant su Lietuvos darbo birža pagal 

programą „Įdarbinimo programa mokiniams nuo 16 m.“; 

5) priimti asmenis, auginančius vaikus iki 8 m. amžiaus, darbinės patirties įgijimui pagal 

Užimtumo didinimo programą; 

6) priimti asmenis taikant aktyvios darbo rinkos politikos priemones pagal ESF projektą 

„Naujas Startas“ 

7) priimti studentus, jiems skiriant vadovus, mokomajai praktikai pagal mokyklos sudarytas 

sutartis su mokymo įstaigomis. 

 

1. Praktinis mokymas supažindinant su darbo rinka dalyvaujant  

Jaunimo garantijų iniciatyvos projekte „Atrask save“ 

 

1. Roberta Šmitaitė 4 mėnesiams iki 2017-02-13 – darbuotoja laisvalaikio salėje  

2. Dovydas Urbikas 1 mėnesiui nuo 2017-04-25 – kompiuterių sistemų inžinieriaus asistentas 

3. Kamilė Baltikytė 1 mėnesiui nuo 2017-04-10 – ikimokyklinio ugdymo auklėtojo asistentė 

4. Jolanta Dauskurtienė 2 mėnesiams nuo 2017-11-15– darbuotoja laisvalaikio salėje 

 

2. Savanoriai, dirbantys pagal  savanoriškos veiklos sutartis, 

sudarytas su mokykla 

1. Asta Gužauskienė 2017 metams -  suaugusiųjų tautinių ir pramoginių šokių grupių vadovė 

2. Laimondas Taroza  2017 metams – jogos užsiėmimų vadovas 

3. Ilona Papievienė 2017 metams - XXL klubo vadovė nuo2017-10-17 iki 06-30 

4. Sigita Žilinskienė 2017 metams - Emeritų klubo vadovė 

5. Dovilė Jonauskienė 2017 metams – Mamyčių klubo vadovė 

6. Judita Jakienė 6 mėnesiams iki 2017-06-30  - darbuotoja treniruoklių salėje  



7. Julius Namavičius 6 mėnesiams iki 2017-06-30  - darbuotojas treniruoklių salėje 

8. Artūras Taraškevičius 6 mėnesiams iki 2017-06-30  - darbuotojas treniruoklių salėje  

9. Tadas Cirtautas 6 mėnesiams iki 2017-06-30  - darbuotojas treniruoklių salėje  

10. Arūnas Budginas 3 mėnesiams nuo 2017-03-06 - darbuotojas treniruoklių salėje 

11. Benas Banelis 3 mėnesiams nuo 2017-09-26 - darbuotojas treniruoklių salėje  

12. Laurynas Viskanta 4 mėnesiams nuo 2017-09-04 -  Šaulių būrelio vadovas 

13. Eglė Kelpšienė 1 mėnesiui nuo  2017-09-04 - klasių vadovė 

14. Paulius Bakutis 3 mėnesiams nuo 2017-10-10 - darbuotojas laisvalaikio salėje 

15. Lukas Paskalskis 3 mėnesiams nuo 2017-10-10 - darbuotojas laisvalaikio salėje 

16. Simona Venckienė 3 mėnesiams nuo 2017-10-17 - aerobikos instruktorė  

 

3. Patyriminės veiklos įgūdžių formavimas 

Neformalios vaikų švietimo (NVŠ) programos 5 mėnesiams iki 2017-06-31 ir 3 mėnesiams 

nuo 2017-10-01: 

1. Ilona Papievienė - NVŠ programa „Virtuvės šefai“; 

2. Bronius Mackevičius – NVŠ programa „Sportinių įgūdžių formavimas per Futbolą ir judriuosius 

žaidimus“. 

 

4. Darbinės patirties įgūdžių formavimas pagal įdarbinimo programą 

mokiniams nuo 16 m. 

Mokyklos tvarkymo ir smulkaus remonto pagalbiniams darbams: 

1. Akvilė Juciutė 1 mėnesiui nuo 2017-06-05 

2. Neringa Kulbokaitė 1 mėnesiui nuo 2017-06-05 

3. Nedas Neimantas 1 mėnesiui nuo 2017-06-05 

 

5. Darbinės patirties įgijimas asmenis, auginančius vaikus iki 8 m. amžiaus, pagal 

Užimtumo didinimo programą 

Mokyklos, jos aplinkos tvarkymo ir smulkaus remonto pagalbiniams darbams: 

1. Roberta Šmitaitė 2 mėnesiams nuo 2017-07-25 

2. Kristina Mizgirienė 2 mėnesiams nuo 2017-07-25 

3. Raimonda Narbutaitė 4 mėnesiams nuo 2017-09-04 

 

6. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymas  

pagal ESF projektą „Naujas Startas“ 

1. Aurelija Lukoševičienė 6 mėnesiams nuo 2017-09-01 – ikimokyklinio ugdymo auklėtojo 

padėjėja  

2. Vitalija Mišinskaitė 6 mėnesiams nuo 2017-09-01 - lietuvių kalbos mokytoja 

3. Eglė Kelpšienė 6 mėnesiams nuo 2017-10-02 – psichologo asistentė, klasių vadovė 

 

7. Mokomoji praktika studentams 

1. Neringa Rimkutė 1 mėnesiui nuo 2017-02-13 - mokyklinio teatro pedagogika 

2. Algirdas Gužauskas 1,5 mėnesio nuo 2017-04-03 – taikomoji informatika  

3. Brigita Karpauskaitė 1,5 mėnesio nuo 2017-11-20 – marketingas ir reklamos kūrimas 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                         Ilona Papievienė 

 

 
 


