
 

Jonavos rajono savivaldybės vaikų vasaros 

poilsio ir užimtumo programų konkurso 

tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

 

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ VASAROS POILSIO IR UŽIMTUMO 

PROGRAMŲ KONKURSO PATIKSLINTA PARAIŠKOS FORMA 

 

INFORMACIJA APIE PROGRAMOS TEIKĖJĄ 

1. Juridinis statusas, 

pavadinimas, juridinio 

asmens kodas 

Jonavos Panerio pradinė mokykla, 191674159 

2. Jeigu fizinis asmuo: vardas, 

pavardė 
 

3. Adresas Kauno g. 9, LT-55182 Jonava 

4. Telefono numeris 860260995 

5. El. pašto adresas paneriopradine@gmail.com 

6. Interneto svetainės adresas 

arba www.facebook.com 

paskyra 

https://paneriopradine.lt/ 

Informacija apie juridinio asmens – teikėjo – vadovą 

7. Vardas ir pavardė, pareigos Gita Levickienė 

8. Telefono numeris 8 349 53885 

9. El. pašto adresas gita.levickiene@paneriomokykla.lt 

10. Patvirtinama, kad teikėjų ir 

vykdytojų kvalifikacija, 

kompetencija ir patirtis 

tinkama organizuoti 

neformalųjį vaikų švietimą 

pagal kvalifikacijas, kompetencijas gali dirbti su vaikais 
(įgiję pedagoginį, socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo, 

edukologo, psichologo išsilavinimą arba išklausę pedagoginių-

psichologinių žinių kursą) 

x Taip  

☐ Ne 

pasitikrinę sveikatą (visiems; kasmet) x Taip  

☐ Ne 
išklausę privalomosios pirmosios pagalbos mokymo 

programą (visiems, kas penkerius metus) 

x Taip  

☐ Ne 

išklausę higienos įgūdžių mokymo programą (privaloma 

dirbantiems stovyklose, kuriose teikiamos apgyvendinimo 

paslaugos; kas trejus metus) 

x Taip  

☐ Ne 

išklausę mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus 

sveikatai programą (pageidautina) 

x Taip  

☐ Ne 

turi neformaliojo vaikų švietimo vykdymo patirties x Taip  

☐ Ne 

INFORMACIJA APIE PROGRAMĄ 

11. Pavadinimas Stovykla “Lašiukai” 

12. Programos anotacija 
(akcentuojant prioritetus pagal 

13.1 ir 13.2 punktus) 

 Dienos stovykla skirta 1-3 klasių mokiniams. Kiekvieną dieną skirtingų 

profesijų atstovai supažindins vaikus su jų darbo specifika, 

atsakomybėmis ir socialinėmis vertybėmis. Išvykų metu, per pažintines 

veiklas bus sudaromos galimybės plėtoti pažinimo ir kūrybiškumo 

kompetencijas. Organizuosime etnokultūrines veiklas Joninių tema, 

skatinsime domėtis gamtos teikiamomis dovanomis, jų išsaugojimu. 

Popietiniu laiku vykdysime aktyvius, sveiką gyvenseną, 

bendradarbiavimą  propaguojančius užsiėmimus. 

13. Tikslas (aiškiai, tiksliai ir 

glaustai suformuluotas) 
Teikti sociokultūrines paslaugas, plėtoti ugdytinių pažinimo 

kompetenciją, socialinę atsakomybę, kūrybiškumą, skatinti bendravimą, 

bendradarbiavimą, pasitikėjimą savimi ir sveiką gyvenseną. 

14. 1. Gerinti mažas pajamas turinčių šeimų vaikų kokybišką 

http://www.facebook.com/


Uždaviniai (bent 3: žinios, 

suvokimas; gebėjimai, 

įgūdžiai; vertybinės 

nuostatos/orientacijos) 

užimtumą vasaros atostogų metu, organizuojant 30 - iai vaikų socialinę 

– ugdomąją veiklą pagal parengtą veiklų įgyvendinimo planą. 

2. Lankantis įvairiose organizacijose ir įstaigose plėsti vaikų žinias ir 

suvokimą apie įvairias profesijas, etnokultūrą, ekologiją, ugdyti socialinį 

atsakingumą,  pilietiškumą. 

3. Vykdant tikslingas veiklas skatinti pradinių klasių mokinių 

pasitikėjimą savimi, stiprinti fizinę ir emocinę sveikatą, skatinti 

bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių formavimąsi. 

15. Programos įgyvendinimo 

vieta (tikslus adresas) 
Kauno g. 9,  LT-55182 Jonava 

16. Programos įgyvendinimo 

laikas (nuo iki), trukmė (kiek 

dienų) 

nuo 9:00 val. iki 16:00 val., 8 dienos. 

17. Stovyklos tipas stacionari, turistinė, dieninė, darbo ir poilsio  
(vieną pabraukti) 

18. Stovyklos profilis bendro pobūdžio, kūrybinė, meninė, amatų, kraštotyrinė, etnokultūrinė, 

sportinė, turistinė, konfesinė, karinė ir kita  
(pabraukti) 

19. Programoje dalyvaus 22 vaikai,  

iš jų: 

- socialiai remiamų – 2; 

- specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų – 3; 

- iš socialinės rizikos šeimų ir (ar) socialiai pažeidžiami vaikai – 2. 
20. Programą įgyvendinantis 

personalas 

- pedagogai – 22; 

- sveikatos priežiūros specialistai – 1; 

- pedagogines specialybes pasirinkę studentai – 1; 

- psichologo asistentė 1. 
21. Rėmėjai, socialiniai 

partneriai 
- Pramogų ir laisvalaikio erdvė “Vaikystės kiemas” (individualios 

veiklos kodas 681535); 

- Budraičių bendruomenės vaisių ir daržovių perdirbimo įmonė 

(kodas 162941463); 

- MB Filmai ir kvapai, “Aromama” parduotuvių tinklas ( kodas 

304200859) 

- Tėvai 2 asmenys (savanoriška veikla - pridedamas sutikimas). 

PROGRAMOS VEIKLOS PLANAS 

22. Diena, vieta Turinys, formos, metodai 

22.1 2022 m. birželio 14 d.  

- Jonavos Panerio pradinė 

mokykla, Kauno g. 9, 

Jonava; 

- Jonavos sporto centras 

Žeimių g. 17, Jonava 

1. Stovyklos atidarymas: supažindinimo žaidimai (vardo kortelių 

kūryba, aktyvūs žaidimai, šūkio sukūrimas), programos aptarimas, 

stovyklos vidaus elgesio taisyklių aptarimas, vėliavos iškėlimas. 

2. Pusryčiai. 

3. VŠĮ “Edulandas” inovatyvus ir interaktyvus STEAM ugdymu 

pagrįstas edukacijų ciklas, pritaikytas vaikams, kurie domisi 

pasaulio pažinimu, moksliniais eksperimentais, inžinerija ir 

technologijomis. Edukacijose vaikai susipažins su graikų mitais ir 

legendomis, robotų programavimo paslaptimis, eksperimentuos. 

4. Pietūs kavinėje “Ūžesys”. 

5. Išvyka į Jonavos sporto centrą: stovyklautojai žais su kamuoliais, 

vyks estafetės ir kita aktyvi veikla sporto salėje. 

22.2 2022 m. birželio 15 d.  

- Jonavos Panerio pradinė 

mokykla, Kauno g. 9, 

Jonava; 

- Jonavos priešgaisrinė 

gelbėjimo tarnyba, Kauno g. 

49, Jonava 

1. “Ryto lašeliai” (kartosis kiekvieną dieną) - ryto ratas (vaikai 

dalinsis įspūdžiais, emocijomis,  prisimins taisykles, susipažins su 

dienos planu).  

2. Pusryčiai. 

3. Jonavos priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Ugniagesiai pristato 

saugaus elgesio su ugnimi taisykles, profesijos ypatumus, 

supažindinama su  ugniagesio naudojama įranga. 

4. Pietūs kavinėje “Ūžesys”. 



5. Komandinį darbą skatinantys žaidimai: lobio paieška mokyklos 

teritorijoje; išsipainioti iš mazgo, nepaleidus vienas kito rankos; 

pagauti kuo daugiau vaikų, nepaleidus vienas kito rankos; sustoti į 

eilę pagal savo ūgį, nesikalbant.  

22.3 2022 m. birželio 16 d.  

- Jonavos Panerio pradinė 

mokykla, Kauno g. 9, 

Jonava; 

- Jonavos politechnikos 

mokykla, Kauno g. 75, 

Jonava 

1. “Ryto lašeliai” kartojama veikla. 

2. Pusryčiai. 

3. Jonavos politechnikos mokykla. Pažintis su specialybėmis, 

įtraukiantis eksperimentas (STEAM veikla). 

4. Pietūs kavinėje “Ūžesys”. 

5. Išvyka į Jonavos alpakų ūkį: mokiniai susipažins su alpakomis, jų 

auginimo ypatumais, jas pamaitins. 

22.4 2022 m. birželio 17 d.  

- Jonavos Panerio pradinė 

mokykla, Kauno g. 9, 

Jonava. 

1. “Ryto lašeliai” kartojama veikla. 

2. Pusryčiai. 

3. “Aromama” eterinių aliejų edukacija: pažintis su vaistiniais 

žolynais, iš jų gaunamais aliejais, aliejų tyrinėjimas ir dovanos. 

4. Pietūs kavinėje “Ūžesys”. 

5. Šokio pamoka su šokio mokytoja: fizinio akytvumo ir 

bendradarbiavimo skatinimas per šokį ir komandines rungtis.   

22.5 2022 m. birželio 20 d.  

- Jonavos Panerio pradinė 

mokykla, Kauno g. 9, 

Jonava; 

- Jonavos rajono policijos 

komisariatas, Klaipėdos g. 

4, Jonava. 

1. “Ryto lašeliai” kartojama veikla. 

2. Pusryčiai. 

3. Jonavos rajono policijos komisariatas: policijos atstovo prevencinė 

paskaita, pažintis su profesijos ypatumais, naudojamomis 

priemonėmis, dovanos vaikams. 

4. Pietūs gamtoje (maisto išsinešimo paslauga). 

5. Emocijų pažinimo ir emocinės sveikatos stiprinimo veiklos: 

emocijų koliažo kūrimas, susipažinimas su relaksacijomis: 

relaksacinių žaislų gamyba, vizualizacija, fraktalų piešimas. 

22.6 2022 m. birželio 21 d.  

- UAB “Jonavos vandenys”, 

Kranto g. 9, LT-55249 

Jonava 

- Smėlio g. 17, 

Jonava 55118 

1. “Ryto lašeliai” kartojama veikla. 

2. Bendradarbiavimą, savireguliacijos ir socialinius įgūdžius 

skatinančios veiklos, žaidimai. Kino seansas, kūrybiniai darbeliai. 

3. Pietūs kavinėje “Ūžesys”. 

4. UAB “Jonavos vandenys”: supažindinimas su įmonės veikla: 

vandens gavyba, valymas ir tiekimas, laboratorijos darbas. 

Prevencinė pamoka apie vandens išsaugojimą. 

22.7 2022 m. birželio 22 d.  

- Jonavos geležinkelio 

stotis; 

-Kėdainių krašto muziejus, 

Didžioji g. 19, Kėdainiai; 

-Arnetų namas, Radvilų g. 

21, Kėdainiai 

1. Rytinis pasisveikinimas geležinkelio stotyje. 

2. Išvyka į Kėdainius: apsilankymas su gidu interaktyviame Kėdainių 

krašto muziejuje. 

3. Pietūs gamtoje (maisto išsinešimo paslauga). 

4. Edukacijos amatų centre Arnetų name (pynimas iš vytelių, juostų 

pynimas, drožyba). 

5. Grįžimas traukiniu į Jonavą. 

22.8 2022 m. birželio 23 d.  

- Jonavos Panerio pradinė 

mokykla, Kauno g. 9, 

Jonava; 

- “Vaikystės kiemas” 

Miškininkų g. 21, Jonava 

1. “Ryto lašeliai” kartojama veikla. 

2. Edukacija poilsio ir pramogų erdvėje “Vaikystės kiemas” – Žolynų 

arbatos, žolynų dailė. (Ruošiamės joninėms). Aktyvus laikas, 

praturtintas lavinančia, kūrybiška edukacija. 

3. Vainikų pynimas iš ąžuolų lapų ir pievų gėlių. 

4. Stovyklos užbaigimo veiklos: vaikų diskusijos, įspūdžiai apie 

stovyklą, bendras stovyklautojų piešinys, pagyrimų įteikimas, 

vėliavos nuleidimas.  

23. Numatomi rezultatai   Stovykloje dalyvausiantys pradinių klasių mokiniai praleis 

kokybiškai dalį vasaros atostogų, praktiškai susipažins su įvairiomis 

profesijomis, papildys žinias iš ekologijos, etnokultūros, formuosis 

įgūdžius būti atsakingais ir pilietiškais visuomenės dalyviais. Jie 

bendraus ne tik tarpusavyje, bet ir su nepažįstamais suaugusiais 

asmenimis, mokysis su jais bendrauti, geriau pažins save ir ugdysis 

pasitikėjimą savimi. Stovykloje vaikai įgis daugiau žinių apie fizinės 



ir emocinės sveikatos stiprinimą, žinos ir savo šeimoms pasiūlys, 

kaip galima aktyviai ir naudingai leisti laisvalaikį gamtoje. 

PROGRAMOS IŠLAIDŲ SĄMATA 

24. Išlaidų pavadinimas Savivaldybės biudžeto lėšos 

(Eur) 

Kiti finansavimo 

šaltiniai (nurodyti įstaigos 

pavadinimą, fizinį asmenį ir 

lėšas) 

25. Darbo užmokestis (etatas x 

mėn. atlyginimas) 
- - 

26. Socialinis draudimas - - 

27. Vaikų maitinimas (vaikų 

skaičius x 1 vaiko maitinimas 

Eur x dienų/parų skaičius) 

UAB “Ūžesys” Irina 

Kačerauskienė - 616,00 Eur (22 

vaikai x 3,50 Eur/8 d.) 

 

1. VO “Budraičių 

bendruomenė” vaisių ir 

daržovių perdirbimo cechas - 

Virginija Žurbenkienė, 

produkcija už 72,00 Eur 

28. Kitos išlaidos (detalizuoti): 

Vaikų maitinimas (maisto 

išsinešimo paslauga) 

UAB “Ūžesys” Irina 

Kačerauskienė – 24,00 Eur 

 

28.1 VŠĮ “Edulandas” STEAM 

edukacijų ciklo programa 

“Keturios stichijos”. 

114,00 Eur   

28.4 Poilsio ir pramogų erdvės 

nuoma “Vaikystės 

kiemas” 

70,00 Eur Poilsio ir užsiėmimų erdvės 

nuoma, (papildomas laikas po 

edukacijų) “Vaikystės kiemas” - 

Joana Jankauskienė 40,00 Eur 

28.5 Kvapioji edukacija su 

eteriniais aliejais 

 MB “Filmai ir kvapai” Giedrė 

Veličkienė 150,00 Eur 

28.6 Išvyka į Kėdainius  

1. Traukinio bilietai 

(Jonava - Kėdainiai - 

Jonava) 

2. Edukacinės programos 

tradicinių amatų centre 

Arnetų name 

Viso: 109,68 Eur (30 vaikų): 

1. 88,68 Eur 

2. 21,00 Eur 

 

 

28.7 Kanceliarinės priemonės 

(piešimo popierius, klijai, 

spalvoti pieštukai, 

kreidelės, guašas, 

blizgučiai, virvelės, 

priemonės rankdarbiams.) 

 

66,32 Eur  

29. Iš viso: 1000,00 Eur 262,00 Eur 

 

 

 

 



 
Teikėjas    

Data (parašas)  (vardas ir pavardė) 

 

 
Patvirtiname, kad teikiama programa atitinka konkurso nuostatas, informacija (prioritetai, tikslai ir uždaviniai, 

turinys, ugdymo(si) metodai, priemonės, laikas, trukmė, dalyvaujančių vaikų skaičius, dalyvių tikslinės grupės, maitinimo 

trukmė, maitinamų vaikų skaičius, rėmėjai), pateikta šioje paraiškoje ar pridėta prie jos, yra teisinga. Patvirtiname, kad 

programa nebus skirta formaliojo ugdymo tikslams įgyvendinti ir ugdymo spragoms užpildyti, programos lėšos bus 

naudojamos tik pagal sąmatą sutartyje nurodytai veiklai vykdyti. Sutinkame, kad priešingu atveju privalėsime skirtas 

lėšas grąžinti. 

 

 
Įstaigos vadovas/Fizinis asmuo    

Data (parašas)  (vardas ir pavardė) 

A. V.    

 


