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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS CENTRO                       

2012 M. VEIKLOS ATASKAITA 

 

1. ĮSTAIGOS PRISTATYMAS 

 

Viešoji įstaiga Alytaus miesto bendruomenės centras – viešoji įstaiga, teikianti laisvalaikio 

užimtumo ir kitas su šia veikla susijusias paslaugas Alytaus miesto bendruomenės nariams. 

Įstaigos steigėja (savininkė) yra Alytaus miesto savivaldybės taryba. Įstaigos vadovė – 

Loreta Trainavičienė – direktore paskirta Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 24 d. 

sprendimu Nr. T-28. 

Įstaigos administruojamų pastatų plotas – 2490 kv. m., lauko teritorijos plotas - 0,4500 ha. 

Įstaigos adresas – Jaunimo g. 3, LT-63348 Alytus. 

Įstaigoje dirba 3 darbuotojai (2 iš jų yra kultūros darbuotojai): direktorė, darbo su jaunimu 

specialistas, buhalterė. 

2. ĮSTAIGOS VEIKLA 

 

Pagrindinė įstaigos veikla – bendruomenės centras.  

Įstaigos tikslas yra sudaryti sąlygas ir užtikrinti galimybes tenkinti viešuosius interesus 

vykdant švietimo, mokymo, kultūrinę, sporto plėtojimo, laisvalaikio užimtumo, socialinės, teisinės 

pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą įvairaus amžiaus žmonėms pagal jų 

interesus, poreikius, pageidavimus. 

Įgyvendinant tikslus yra vykdomi projektai, bendradarbiaujama su vietos bei tarptautiniais 

fondais, įvairiomis vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, rengiamos programos 

vaikams, jaunimui ir suaugusiems, skatinama socialinė, meninė ir kultūrinė veikla, telkiami įvairių 

žanrų mėgėjų kolektyvai ir pavieniai asmenys.  

 

Įstaigos vizija – „Jauki ir patraukli vieta kiekvieno bendruomenės nario prasmingai 

veiklai, tobulėjimui, saugaus, turiningo laisvalaikio praleidimui, jaunimo ir senjorų geresniam 

tarpusavio supratimui, patirties mainams“. 

 

Įstaigos misija – tenkinti vietos bendruomenės vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų neformaliojo 

švietimo, kultūros, sporto, socialinius laisvalaikio užimtumo poreikius.  

 

Įstaiga 2012 m. vykdė šias įstaigos įstatuose nurodytas funkcijas:  

o administruoti įstaigos patalpas ir įstaigai priklausančią aplinkos erdvę, užtikrinti, 

kad jos būtų naudojamos bendruomenės sociokultūriniams poreikiams tenkinti; 

o sudaryti ir palaikyti palankias sąlygas, kad įstaigos patalpose galėtų bendruomenės 

narių grupės ir pavieniai asmenys (pagal jų pageidavimus) užsiimti turininga kūrybine veikla; 

o steigi ir/ar sudaryti sąlygas veikti visų amžiaus tarpsnių mėgėjų meno kolektyvams, 

studijoms, klubams, ansambliams, būreliams, sambūriams, kursams, stovykloms ir kt.; 

o organizuoti ir populiarinti bendruomenės narių savanorišką veiklą; 

o organizuoti edukacinę veiklą, rengiant ir įgyvendinant neformaliojo vaikų ir 

suaugusiųjų švietimo projektus; 

o plėtoti ryšius ir bendradarbiavimą su kitais Lietuvos ir užsienio šalių bendruomenių 

centrais; 



o rinkti, kaupti ir skleisti informaciją bendruomenei apie galimybes reikšti save, 

tobulintis, bendrauti ir bendradarbiauti, turiningai leisti laisvalaikį; 

o organizuoti bendruomenės narių ir jų veiklos partnerių kūrybinės veiklos 

pristatymus; 

o skatinti ir plėtoti visuomeninių organizacijų (asociacijų) ir savivaldybės įstaigų 

bendradarbiavimą sprendžiant įvairius bendruomenės interesų klausimus; 

o teikti ir/ar organizuoti įvairias konsultavimo paslaugas; 

o teikti ir/ar organizuoti kitas turiningo laisvalaikio paslaugas. 

 

Alytaus miesto bendruomenės centre yra salė, kurioje telpa apie 100 žiūrovų, pritaikyta 

mažiems, kameriniams renginiams, meno kolektyvų pasirodymams.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salė 

 

AMBC patalpose yra veikia atvirų erdvių jaunimo centras, kurį sudaro trys atskiros erdvės, 

pritaikytos jaunimo laisvalaikio užimtumui. Nuo 2012 m. birželio mėn. atvirose jaunimo erdvėse 

suskaičiuota virš 4600 jaunų žmonių apsilankymų. Kiekvieną dieną erdvėse renkasi jaunimas, kuris 

turi galimybę šokti, groti gitaromis, žaisti įvairius stalo žaidimus, žiūrėti socialinius filmus ar tiesiog 

leisti laiką draugų kompanijoje. Taip pat yra lauko erdvė, kurioje galima žaisti krepšinį, futbolą, lauko 

tenisą. 

Erdvės: 

- Sporto erdvė, skirta stalo futbolo bei stalo teniso žaidimams. Čia jaunimas kiekvieną 

dieną gali žaisti stalo tenisą, stalo futbolą, organizuojami šių žaidimų čempionatai. Teniso stalus 

jaunimas sukonstravo pats, panaudodamas senus mokyklinius suolus bei OSB plokštes. 

 

      
    Sporto erdvė 

 



-  Šokio ir muzikos erdvė, kurioje jaunimas šoka įvairių stilių šokius, groja gitaromis. 

Savanoriai subūrė Alytaus miesto bendruomenės centro šokių grupę, kuri pasirodys AMBC 

organizuojamų renginių metu. 

 

          
 

Šokio ir muzikos erdvė 

 

-  Poilsio erdvė, kurioje jaunimas tiesiog bendrauja, geria arbatą, žaidžia stato žaidimus, 

žiūri socialinius filmus, vyksta įvairūs mokymai, pristatymai ir diskusijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poilsio erdvė 

  - Lauko erdvė, žaidžiamas futbolas, lauko tenisas, krepšinis. 

 

   
Lauko erdvė 



2012 m. įstaiga suorganizavo 57 renginius, kuriuose apsilankė apie 4,5 tūkst. dalyvių ir 

žiūrovų.  

 

Toliau nurodomi įstaigos 2012 m. programos tikslams įgyvendinti iškelti uždaviniai, 

numatytos priemonės ir pasiekti rezultatai. 

 

1 uždavinys. Bendruomenės vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų laisvalaikio užimtumas. 

 

1.1. priemonė. Steigti ir/ar sudaryti sąlygas veikti visų amžiaus tarpsnių mėgėjų meno 

kolektyvams, studijoms, klubams, ansambliams, būreliams, sambūriams ir kt.  

Rezultatai. Įstaigos administruojamose patalpose 2012 m. veikė virš 20 įvairių 

organizacijų, kolektyvų, klubų: ansambliai „Dzūkijos aidas“, „Gojus“, dzūkų pulkucio „Šilagėlės“, 

tautinių mažumų kultūros centro ansamblis „Riabynuška“, Alytaus akvariumininkų klubas, Alytaus 

miesto ir rajono Afganistano karo veteranų klubas, Alytaus miesto ir rajono diabeto klubas „Viltis“, 

Lietuvos artrito asociacijos klubas „Artritas, Lietuvos Parkinsono ligos draugijos Alytaus skyriaus 

grupė, Gausių šeimų centras ,,Skruzdynėlis“, Onkologinėmis ligomis sergančių moterų vyrų, vaikų ir 

ju artimųjų asociacijai „Bendrakeleivės“, Alytaus miesto pensininkų bendrija „Bočiai“, Alytaus 

neprigirdinčiųjų organizacija „Garsiai“, Visuomeninė organizacija šaškių klubas „Alitas“, Lietuvos 

žaliųjų judėjimas,  VšĮ Alytaus Verslo angelas, Alytaus liberalus jaunimas, Alytaus miesto mokinių 

taryba, Jaunimo organizacija Darbas, Lietuvos sakaliukų sąjungos Alytaus skyrius, „Jaunoji Dzūkija“.  

 

1.2. priemonė. Organizuoti ir populiarinti bendruomenės narių savanorišką veiklą. 

Rezultatai. Organizuotas susutikimas su savanorišką veiklą populiarinančia organizacija 

VšĮ „Tėviškės namai“. Susitikimo  metu bendruomenė buvo supažindinta su savanorystės idėjomis, 

teisniu savanorystės reglamentavimu. Bendruomenės centre nuolat savanoriauja apie 30 savanorių. 

Vieną kartą per mėnesį organizuojamas „Savanoriadienis“, kada jaunimas ruošia ir praveda įvairius 

žaidimus, protų mūšius, aptaria įvairias aktualias problemas. 

 

 

  
Savanoriadienis 

 

1.3. priemonė. Organizuoti edukacinę veiklą, rengiant ir įgyvendinant neformaliojo vaikų 

ir suaugusiųjų švietimo  projektus. 

  Rezultatai. Organizuoti 6 tarpdisciplininiai mokymai ir 4 seminarai jaunimui, 2 seminarai  

Organizacijoms, sportiniai turnyrai. 

 

 

 

 

 



Tarpdisciplininio meno mokymai: 

 - Kūno raiškos mokymai – jaunimas mokėsi kontroliuoti save, sukaupti dėmesį, numatyti 

veiksmus, koordinuoti judesį ir mintį. Buvo pabrėžiamas judesių darnos, judėjimo sklandumo 

ugdymas, mokoma improvizuoti, tyrinėti ir ieškoti judesių, jų erdvinio ir ritminio derinimo galimybių. 

 

  
„Kūno raiška“ 

 

 - „Hip hopo“ mokymai – jaunimas buvo supažindintas su Hip hopo muzikos bei šokio 

kultūra, mokėsi šokio judesių, improvizavimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Hip hopas“ 

 

 - „Foto meno“ mokymų metu jaunimas buvo mokomas iš paprastų kasdieninių daiktų, 

tokių kaip degtukų dėžutė, foto juostelė ir skardinė plokštelė, susikonstruoti savo fotoaparatą, kuriuo 

būtų galima fiksuoti įvairius momentus ir netgi pasidaryti tikras nuotraukas. 

 

 
Mokymai „Foto menas“ 



 - „Dekupažo“ mokymų metu jaunimas buvo supažindintas su dekupažo gamybos 

priemonėmis, technikomis, mokėsi patys gamintis įvairius dirbinius. 

 

  
„Dekupažas“ 

 

 - „Tapybos ant vandens“ (ebru) mokymų metu buvo pristatyta tapybos ant vandens 

atsiradimo istorija, parodytos visos medžiagos, pademonstruota tapybos technikas bei suteikta 

galimybė kiekvienam jaunuoliui pabandyti ir nutapyti savo paveikslą. 

 

     
 „Tapyba ant vandens“ 

 

- „Rankdarbių ir papuošalų gamybos“ metu jaunimas gamino įvairius papuošalus ir kitus 

rankdarbius, reikalaujančius kantrybės, fantazijos bei kruopštumo. 

 

  
„Rankdarbių ir papuošalų gamyba“ 



 Bendruomenės centre esančiose atvirose jaunimo erdvėse buvo organizuotas stalo teniso 

turnyras, kuriame dalyvavo 20 jaunuolių. Nugalėtojai buvo apdovanoti prizais. 

 

      
Stalo teniso turnyras 

 

 Lauko teritorijoje buvo organizuotos trišalio futbolo varžybos. Skirtingai negu 

tradiciniame futbole, trišaliame dalyvauja trys komandos, o žaidimo tikslas - komanda privalo saugoti 

savo vartus, kad į juos neįmuštų įvarčio. Agresija ir konkurencija eliminuojama dėl paprasčiausios 

priežasties – kad įmuštum įvartį, privalai kažkaip susiderinti su trečiąja komanda. Bet kuris 

kooperavimasis sujungiant bendras pajėgas nugalėti vieną priešininką yra laikinas, nes ilgainiui 

kooperacija pradės megztis tarp pralaiminčios ir vienos iš buvusių sąjungininkių. Čia laimi tie, kurie 

sugeba geriau ir greičiau susikalbėti, išraiškingiau valdyti kūną ir kamuolį, o taip pat laimėti 

atsitiktines pralaiminčios komandos simpatijas. 

 

         
Trišalio futbolo turnyras 

 

1.4. priemonė. Plėtoti ryšius ir bendradarbiavimą su kitais bendruomenių centrais.  

Rezultatai. Užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su Elektrėnų atviru jaunimo centru, 

Klaipėdos atviros erdvės jaunimo centru, Druskininkų jaunimo centru. 

 

1.5. priemonė. Rinkti, kaupti ir skleisti informaciją apie galimybes reikšti save. 

Rezultatai. Sukurta ir palaikoma įstaigos interneto svetainė www.ambc.lt.  Šio puslapio 

funkcija yra supažindinti visuomenę su Alytaus miesto bendruomenės centro vykdoma veikla, 

informuoti apie centro patalpose vykdomus renginius. Informacija apie renginius, įstaigos ir 

organizacijų veiklą yra sistemingai atnaujinama, kaupiama ir saugoma. AMBC turi paskyrą 

socialiniame tinkle „Facebook“. Joje taip pat yra skelbiama naujausia informacija apie renginius, 

įvairias veiklas. 

 

http://www.ambc.lt/


1.6. priemonė. Organizuoti bendruomenės narių ir jų veiklos partnerių kūrybinės veiklos 

pristatymus. 

Rezultatai. Savo kūrybinę veiklą bendruomenei Bendruomenės centro organizuojamuose 

renginiuose pristatė ansambliai „Dzūkijos aidas“, „Gojus“, „Bočių“ kapela, Dzūkų pulkucio 

„Šilagėlės“, tautinių mažumų kultūros centras. 

 

  
Tautinių mažumų kultūros centro veiklos pristatymas 

 

  
Ansamblio „Dzūkijos aidas“ gimtadienio koncertas 

 

 
Ansamblio „Gojus“ pasirodymas 



 

  
Pasaulinės Diabeto dienos minėjimas 

 

  
Alytaus Verslo angelo mokymai apie verslumą 

 

    
Diskusija apie kartų bendravimą ir tarpusavio supratimą 

 



   
Lietuvos artrito asociacijos klubo „Artritas“ rudens gėrybių paroda 

 

 

  
Šaškių klubo „Alitas“ organizuotas šaškių turnyras 

 

 

  
Gausių šeimų centro „Skruzdynėlis“ rengys „Aš ir mano šeima“ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gausių šeimų centro „Skruzdynėlis“ Kalėdinė mugė 

 

 Bendruomenės centras koordinavo Vietos bendruomenių savivaldos programos priemones, 

pagal kurias buvo organizuoti įvairūs renginiai, skirti miesto bendruomenei. 

 

Birželio 22 d. Alytaus miesto bendruomenės centre nugriaudėjo Joninių šventė. Šventės 

metu taip pat įvyko Alytaus miesto bendruomenės centro ir Atviro jaunimo centro oficialus 

atidarymas. Žiūrovus linksmino Dzūkų pukucio „Šilagėlės“, ansamblis „Dzūkijos aidas“, kapela 

„Gojus“, Tautinių mažumų kultūros centro ansamblis „Riabynuška“, ansamblis „Bočiai“. Senam ir 

jaunam kraują kaitino Fenix jam band, taip pat Hip-hopo, brake dance, lovų slalomo, stuntriding‘o 

pasirodymai. Nors ir lijo lietus, tačiau Joninių laužo užgesinti nepavyko, buvo pagerbti Jonai ir 

Janinos, išdalinti prizai ir dovanos visiems, aktyviai dalyvavusiems organizuotuose žaidimuose ir 

varžybose. 

 

     
Joninių šventė 

 

2012 m. liepos 17 d. Bendruomenės centro savanoriai Vidzgirio pagrindinės mokyklos 

stadione organizavo aitvarų šventę „Pagauk vėją“. Jos metu 30 dalyvių buvo mokoma patiems 

pasigaminti aitvarus ir juos taisyklingai paleisti. Renginyje dalyvavo ir profesionalai su jėgos aitvarais. 

Aitvarai buvo padovanoti juos konstravusiems dalyviams. 

 



             
Aitvarų šventė „Pagauk vėją“ 

 

2012 m. rugpjūčio 18 d. Vidzgirio mikrorajone esančio prekybos centro „Bauhof“ 

automobilių stovėjimo aikštelėje buvo organizuotas motorolerių pasirodymas "Stunt show" Vidzgirio 

mikrorajono bendruomenės tarybos taurei laimėti. Renginyje dalyvavo Vidzgirio mikrorajono 

jaunimas, važinėjantis motoroleriais, vyko motorolerių sportinio važiavimo varžybos bei sportinių 

motociklų pasirodymas. Varžyboms teisėjavo daugkartinis sportinių motociklų (stunt riding) varžybų 

nugalėtojas bei šio sporto pradininkas Lietuvoje V.Žukauskas. 

 

  
Motorolerių pasirodymas "Stunt show" 

 

2012 m. rugpjūčio 31 d. Alytaus miesto bendruomenės centre vyko vasaros palydėtuvių renginys. Į jį 

susirinko mažieji gyventojai kartu su tėveliais ir seneliais. Mažuosius džiugino Alytaus miesto 

bendruomenės centro bei Atviro jaunimo centro savanoriai, persirengę įvairiais pasakų personažais, 

vaikai ir suaugę galėjo pamiklinti ranką smiginio varžybose, taip pat balionų tinklinio, hamakų 

lenktynių rungtyse. Nugalėtojai bei dalyviai buvo apdovanoti prizais, primenančiais, kad artėja ruduo, 

prasideda naujieji mokslo metai. Veikė vaikų pavėsinė, kurioje buvo pučiami muilo burbulai, piešiami 

ornamentai ant rankų ir veidų. Vaikučiai galėjo išbandyti savo jėgas piešdami su akriliniais, grafiti 

dažais ir kreidelėmis ant plokštės, kuri papuošė Atviro jaunimo centro interjerą. 

 

 



 
Vasaros palydėtuvės 

 

Spalio mėn. buvo organizuotos dainų varžytuvės "Bobų vasara". Renginyje koncertavo  

„Dzūkų pulkucio“ „Šilagėlių“ kolektyvas, ansamblis „Dzūkijos aidas“, Alytaus tautinių mažumų 

kultūros centro ansamblis, kapela „Bočiai“, ansamblis „Gojus“.  

 

  
"Bobų vasara" 

 

Paskutinėmis spalio dienomis Alytaus miesto bendruomenės centre buvo organizuota 

Heloween'o šventė jaunimui. Jaunimui buvo suteikta galimybė papuošti teritoriją bei patalpas (pagal 

Heloween'o temą), vyko šventinis karnavalas su kaukėmis bei Heloween'o kostiumais. 

 

  
Heloween'o šventė 

 



Gruodžio 26 d. Alytaus miesto bendruomenės centre buvo vyko Metų palydėtuvių 

renginys, kuriame vaikus džiugino Kalėdų senelis, vaikai ir jaunimas gavo kalėdines dovanėles, vėliau 

vyko šventinis koncertas. 

 

   
Metų palydėtuvės 

 

AMBC salėje buvo organizuotos 6 diskotekos jaunimui nuo 14 metų, kuriose apsilankė 

1200 lankytojų. 

 

  
 

1.7. priemonė. Skatinti ir plėtoti visuomeninių organizacijų ir savivaldybės įstaigų 

bendradarbiavimą, sprendžiant bendruomenei aktualius klausimus.  

Rezultatai. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Alytaus kraštotyros muziejumi, VšĮ 

Alytaus turizmo informacijos centru, Alytaus miesto pedagogine psichologine tarnyba, Alytaus dailės 

mokykla, Alytaus teritorine darbo birža, Alytaus Jurgio Kunčino viešąja biblioteka, Alytaus miesto 

moterų krizių centru, UAB „Alytaus radijas“, SĮ „Alytaus telekinas“.  

 

1.8. priemonė. Teikti ir/ar organizuoti konsultavimo paslaugas. 

Rezultatai. Organizuotos 8 individualios konsultacijos jaunimui ir jų tėvams, 5 

konsultacijos organizacijoms.  

 

2 uždavinys.  Efektyvus erdvių panaudojimas, sudarant sąlygas vykdyti ir plėtoti 

turiningo laisvalaikio galimybes. 

 

2.1. priemonė. Administruoti įstaigos patalpas ir įstaigai priklausiančią aplinkos erdvę, 

užtikrinant, kad jos būtų naudojamos bendruomenės sociokultūriniams poreikiams tenkinti. 

Rezultatai. Įstaigoje dirbo 3 darbuotojai - direktorė, darbo su jaunimu specialistas, 

buhalterė. Šalia Bendruomenės centro patalpų esančioje teritorijoje pagal Vietos bendruomenių 



savivaldos programą buvo pastatyti 3 lauko treniruokliai bei 2 sūpynės, kuriomis aktyviai naudojasi 

miesto gyventojai. 

 

  
 

2.2. priemonė. Sudaryti ir palaikyti palankias sąlygas, kad patalpose bendruomenės narių 

grupės ir pavieniai asmenys (pagal jų pageidavimus) galėtų užsiimti turininga laisvalaikio veikla . 

 Rezultatai. Įstaigoje yra 25 įvairiai veiklai pritaikytos erdvės. 

 

 Įstaiga dalyvavo įgyvendinant Viešųjų darbų organizavimo programą. 

Bendradarbiaudama su Alytaus darbo birža bei Alytaus miesto savivaldybe 2012 m. įdarbino 21 

bedarbį ir suteikė jiems laikino užimtumo galimybes. Žmonės tvarkė įstaigos aplinką, atliko smulkius 

remonto darbus. 

3. ĮSTAIGOS 2012 M. FINANSINĖ ANALIZĖ 

 

3.1. 2012 m. įstaigos gautas finansavimas: 

3.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centro programai 

vykdyti – 123,4 tūkst. Lt. 

3.1.2. Viešųjų darbų finansavimo programai – 47,1 tūkst. Lt. 

3.1.3. Projektų programų finansavimas – 25,2 tūkst. Lt.  

     

3.2. Įstaigos veiklos išlaidos – 212751 Lt:  
3.2.1. veiklos sąnaudos už medžiagas ir paslaugas – 94920,00 Lt; 

3.2.2. atlyginimų sąnaudos  – 109756,00, Lt; 

3.2.3. ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 8075 Lt; 

 

4. VEIKLOS PROBLEMOS IR ĮVAIZDŽIO GERINIMO PRIEMONĖS 

 

Problemos: 

o tikslinga renovuoti pastato išorę, taip pat tam tikras vidaus patalpas, rūsį; 

o vandens bei nuotekų sistemoms reikia kapitalinio remonto;  

o neišspręstas patalpų apsaugos klausimas; 

o sutvarkyti lauko pavėsines ir pritaikyti Bendruomenės centro veiklai; 

o reikalingas socialinis darbuotojas atviram darbui su jaunimu; 

o būtina padidinti automobilių stovėjimo aikštelę. 

 

Įvaizdžio gerinimo priemonės: 

o organizuojami renginiai yra nemokami;  



o vykdomas atviras darbas su jaunimu; 

o nuolat organizuojami renginiai, jungiantys visas Bendruomenės centre veikiančias 

organizacijas; 

o Bendruomenės centre veikiančias organizacijos organizuoja renginius, skirtus visai 

bendruomenei; 

o nuolatinis teikiamų paslaugų kokybės siekimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  PATVIRTINTA 

        Alytaus miesto savivaldybės tarybos  

        2012 m. ____________________ d. 

                                                                                 sprendimu Nr. ______ 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS CENTRO VADOVO 2012 

METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Pristatymas: 

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros ir komunikacijos centras įsteigtas 2012 metų sausio mėn. 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T-245. 

Įstaigos steigėja (savininkė) yra Alytaus miesto savivaldybės taryba. Įstaigos vadovė – 

Loreta Trainavičienė – direktore paskirta Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 24 d. 

sprendimu Nr. T-28. 

Pagrindinė įstaigos veikla – bendruomenės centras. 

Įstaigos administruojamų pastatų plotas – 2490 kv. m., lauko teritorijos plotas - 0,4500 ha. 

Įstaigos adresas – Jaunimo g. 3, LT-63348 Alytus, tel./faks. (8 315) 76 570, el. p. 

info@ambc.lt 

 

Darbuotojų skaičius: 
Įstaigoje dirba 3 darbuotojai (2 iš jų yra kultūros darbuotojai): direktorė, darbo su jaunimu 

specialistas, buhalterė. 

 

Vizija, misija, tikslas ir uždaviniai: 

  

 

Įstaigos vizija – „Jauki ir patraukli vieta kiekvieno bendruomenės nario prasmingai 

veiklai, tobulėjimui, saugaus, turiningo laisvalaikio praleidimui, jaunimo ir senjorų geresniam 

tarpusavio supratimui, patirties mainams“. 

 

Įstaigos misija – tenkinti vietos bendruomenės vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų neformaliojo 

švietimo, kultūros, sporto, socialinius laisvalaikio užimtumo poreikius.  

 

Įstaigos tikslas yra sudaryti sąlygas ir užtikrinti galimybes tenkinti viešuosius interesus 

vykdant švietimo, mokymo, kultūrinę, sporto plėtojimo, laisvalaikio užimtumo, socialinės, teisinės 

pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą įvairaus amžiaus žmonėms pagal jų 

interesus, poreikius, pageidavimus. 

Įgyvendinant tikslus yra vykdomi projektai, bendradarbiaujama su vietos bei tarptautiniais 

fondais, įvairiomis vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, rengiamos programos 

vaikams, jaunimui ir suaugusiems, skatinama socialinė, meninė ir kultūrinė veikla, telkiami įvairių 

žanrų mėgėjų kolektyvai ir pavieniai asmenys. 

 

Tikslams įgyvendinti iškelti šie uždaviniai: 

1. Bendruomenės vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų laisvalaikio užimtumas. 

2. Efektyvus erdvių panaudojimas, sudarant sąlygas vykdyti ir plėtoti turiningo 

laisvalaikio galimybes. 

 

Veiklos rezultatai: 

 Pagrindinis AMBC tikslas – telkiant įvairių finansavimo šaltinių lėšas ir bendruomenės 

intelektinius išteklius sudaryti sąlygas ir užtikrinti galimybes tenkinti viešuosius interesus vykdant 

švietimo, mokymo, kultūrinę, sporto plėtojimo, laisvalaikio užimtumo, socialinės, teisinės pagalbos 
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teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą įvairaus amžiaus žmonėms pagal jų interesus, 

poreikius, pageidavimus. 

AMBC veiklai vykdyti gauta 148,5 tūkst. litų. Iš jų 123,4 tūkst. Lt sudarė savivaldybės 

biudžeto asignavimai, 5 tūkst. Lt  gauta iš Jaunimo reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos, pagal Vietos bendruomenių savivaldos programos priemones gauta finansavimo 

suma  20,1 tūkst. Lt. 

Įstaigoje dirba 3 darbuotojai (iš jų 2 kultūros darbuotojai). Iš savivaldybės biudžeto gautų 

asignavimų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos sudaro 62,2 tūkst. litų. 

2012 m. įstaiga iš viso suorganizavo 57 renginius, kuriuose apsilankė apie 4,5 tūkst. 

dalyvių ir žiūrovų. Iš jų 6 tarpdisciplininio meno mokymai (98 dalyviai),  2 konferencijos (103 

dalyviai), 4 akcijos (130 dalyvių) - „Susitvarkykime aplinką“, „Mano knyga tau“, grafiti akcijos 

„Pavėsinė“ ir „Mano erdvė“, 5 sporto turnyrai (250 dalyvių) - krepšinio turnyras „Bauda“; varžybos 

„Trišalis futbolas“, varžybos „Paprastas futbolas“, varžybos „Gatvės krepšinis“; stalo teniso turnyras. 

Įstaigos patalpose buvo organizuota jaunimo fotografijų parodų ciklas „Pro rakto skylutę“ (23 dalyviai, 

500 žiūrovų). 

Alytaus miesto bendruomenės centras suorganizavo šiuos nemokamus renginius 

alytiškiams (įeina į bendrą renginių skaičių), kuriuos iš dalies finansavo Vietos bendruomenių 

savivaldos programa: Joninių šventę (600 žiūrovų), Aitvarų šventę (30 dalyvių, 100 žiūrovų), Žolinių 

šventę "Ausk motula drobulas" (80 žiūrovų), Motorolerių pasirodymą "Stunt show" (18 dalyvių, 500 

žiūrovų), Vasaros palydėtuves (450 žiūrovų), Dainų varžytuves "Bobų vasara" (5 meno kolektyvai, 

300 žiūrovų), Heloween'o šventę jaunimui (250 žiūrovų), Metų palydėtuves Vidzgirio mikrorajono 

gyventojams (100 vaikų, jaunimo ir suaugusių žiūrovų). 

Alytaus miesto bendruomenės centre įkurtų atvirų jaunimo erdvių lankytojai (savanoriai) 

suorganizavo 4 šokių vakarėlius (1200 lankytojų), 18 stalo žaidimų vakarų, kuriuose apsilankė 324 

jauni žmonės. Nuo 2012 m. birželio mėn. atvirose jaunimo erdvėse suskaičiuota virš 4600 jaunų 

žmonių apsilankymų. 

Įstaigos patalpose savo kūrybinės veiklos pristatymus organizavo ansambliai „Dzūkijos 

aidas“, „Gojus“, dzūkų pulkucio „Šilagėlės“, „Bočiai“, tautinių mažumų kultūros centro ansamblis 

„Riabynuška“. Patalpose taip pat savo veiklą vykdė: Alytaus akvariumininkų klubas, Alytaus miesto ir 

rajono Afganistano karo veteranų klubas, Alytaus miesto ir rajono diabeto klubas „Viltis“, Lietuvos 

artrito asociacijos klubas „Artritas, Lietuvos Parkinsono ligos draugijos Alytaus skyriaus grupė, 

Gausių šeimų centras ,,Skruzdynėlis“, Onkologinėmis ligomis sergančių moterų vyrų, vaikų ir ju 

artimųjų asociacijai „Bendrakeleivės“, Alytaus miesto pensininkų bendrija „Bočiai“, Alytaus 

neprigirdinčiųjų organizacija „Garsiai“, Visuomeninė organizacija šaškių klubas „Alitas“, Lietuvos 

žaliųjų judėjimas,  VšĮ Alytaus Verslo angelas, Alytaus liberalus jaunimas, Alytaus miesto mokinių 

taryba, Jaunimo organizacija Darbas, Lietuvos sakaliukų sąjungos Alytaus skyrius, „Jaunoji Dzūkija“.  

Iš valstybės investicijų programos lėšų buvo pakeisti patalpų langai ir durys, apšiltintas 

stogas. 

Įstaiga dalyvavo įgyvendinant Viešųjų darbų organizavimo programą. 

Bendradarbiaudama su Alytaus darbo birža bei Alytaus miesto savivaldybe 2012 m. įdarbino 21 

bedarbį ir suteikė jiems laikino užimtumo galimybes. Žmonės tvarkė įstaigos aplinką, atliko smulkius 

remonto darbus. 

AMBC organizuojami renginiai yra nemokami, juose kviečiami dalyvauti vaikai ir 

tėveliai, mokiniai, studentai, pensininkai, neįgalieji. 

 

Problemos: 

o tikslinga renovuoti pastato išorę, taip pat tam tikras vidaus patalpas, rūsį; 

o vandens bei nuotekų sistemoms reikia kapitalinio remonto;  

o neišspręstas patalpų apsaugos klausimas; 

o sutvarkyti lauko pavėsines ir pritaikyti Bendruomenės centro veiklai; 

o reikalingas socialinis darbuotojas atviram darbui su jaunimu; 

o būtina padidinti automobilių stovėjimo aikštelę. 



 

Įvaizdžio gerinimo priemonės: 

o organizuojami renginiai yra nemokami;  

o vykdomas atviras darbas su jaunimu; 

o nuolat organizuojami renginiai, jungiantys visas Bendruomenės centre veikiančias 

organizacijas; 

o Bendruomenės centre veikiančias organizacijos organizuoja renginius, skirtus visai 

bendruomenei; 

o nuolatinis teikiamų paslaugų kokybės siekimas. 

 

 

 

 

 

Direktorė      Loreta Trainavičienė 

 

 

 


