
 

 

JAUNUOLIŲ DIENOS CENTRO PASLAUGŲ GAVĖJŲ TARYBOS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2020 METUS 

 

 

JDC Paslaugų gavėjų tarybos nariai: 

Pirmininkė: Aistė Vasiliauskaitė; 

Sekretorė: Jolanta Skruzdienė  

Kiti nariai: A.Baltušytė, D. Riliškytė, A. Petrauskas, S.Rasinskaitė, S.Strelčiūnaitė, R.Beleckaitė, S.Žilys, I. 

Jankauskaitė, A. Ribokas, G.Ribašauskaitė, I. Kaupaitė. 
 

Nr. Data Protokolo Nr. Svarstyta Nutarta 

1. 2020-01-

07 

Nr. LTP - 83 Dėl JDC paslaugų gavėjų tarybos veiklos 

ataskaitos už 2019 m. pristatymo ir aptarimo. 

Dėl paslaugų gavėjų tarybos supažindinimo 

su JDC 2019 m. veiklos rezultatais. 

Paslaugų gavėjų taryba susipažino ir įvertino savo veiklos 

rezultatus už 2019 m. 

Paslaugų gavėjai supranta teikiamas paslaugas ir jiems 

jos yra naudingos. 

2. 2020-01-

20 

Nr. LTP - 84 Dėl paslaugų gavėjų tarybos narių pasiūlymų, 

pageidavimų ir galimų iniciatyvų pateikimo 

2020 metams. 

Suformuluota 5 pasiūlymai 2020 metams. 

3. 2020-02-

07 

Nr. LTP - 85 Dėl šv. Valentino dienos renginio 

organizavimo. 

Vasario 14 d. organizuoti renginį visiems centro 

lankytojams su paruošta programa. 

4. 2020-02-

26 

Nr. LTP - 86 Dėl pasidalijimo informacija apie CORONA 

viruso plitimą ir higienos taisyklių laikymąsi 

rizikai sumažinti. 

Pokalbių klubo metu buvo suorganizuotas informacinis 

pristatymas apie CORONA viruso plitimo riziką ir higienos 

laikymosi ypatumus. 

5. 2020-03-

12 

Nr. LTP - 87 Dėl CORONA viruso grėsmės plitimo ir aiškių 

JDC veiklos ribų aptarimo. 

Suformuluotas ir pateiktas raštas direktorei nuo paslaugų 

gavėjų tarybos narių dėl JDC veiklos už  centro ribų 

pageidaujamo apribojimo , siekiant mažinti užsikrėtimo 

virusu riziką.  

6. 2020-06-

17 

Nr. LTP - 88 Dėl paslaugų gavėjų tarybos suorganizuoto 

nuotoliniu būdu sugrįžimo į JDC renginio 

įgyvendinimo. 

Organizuoti renginį pagal karantino metu nuotoliniu būdu 

parengtą scenarijų, lauke, 12.30 val. 



 

 

7. 2020-07-

01 

Nr. LTP - 89 Dėl paslaugų gavėjos D,Riliškytės iniciatyvos 

– įsteigti JDC bėgimo klubą. 

Organizuoti bėgimo klubą, kuriame dalyvautų visi 

norintys paslaugų gavėjai, reguliariai, pagal sporto 

vadovių parengtą grafiką. 

8. 2020-08-

26 

Nr. LTP - 90 Dėl paslaugų gavėjos D.Riliškytės iniciatyvos 

– parašyti laiškus su palinkėjimais visoms 

grupėms rugsėjo 1 – osios proga. 

Sukurti individualius palinkėjimus, pagal veiklą ir 

pomėgius, kiekvienai grupei.  

9. 2020-09-

14 

Nr. LTP - 91 Dėl darbuotojų sveikinimo organizavimo 

socialinių darbuotojų dienos proga. 

Organizuoti video sveikinimą darbuotojams su kiekvienos 

grupės sveikinimu, pavaišinti darbuotojus pyragėliais. 

10. 2020-10-

26 

Nr. LTP - 92 Dėl paslaugų gavėjos D.Riliškytės iniciatyvos 

– užduoties parengimo ir veiklos 

organizavimo visiems paslaugų gavėjams. 

Parengti užduotis visoms grupėms pagal veiklos pobūdį 

knygų viršelio atpažinimo tematika ir pravesti nuotoliniu 

būdu veiklą. 

11. 2020-11-

10 

Nr. LTP - 93 Dėl paslaugų gavėjos D. Riliškytės iniciatyvos 

atnaujinti inspektorių pareigas  centre. 

Pateikti atsakingam darbuotojui už inspektorių pareigų 

paskirstymą pasiūlymą dėl veiklos atnaujinimo, 

susirinkimus organizuojant nuotoliniu būdu. 

12. 2020-11-

20 

Nr. LTP - 94 Dėl paslaugų gavėjos D. Riliškytės iniciatyvos 

– kurti specialius kalendorius kiekvienai 

grupei. 

Organizuoti darbo grupę, kuri rinks informaciją apie 

kiekvienos grupės paslaugų gavėjų gimtadienius ir 

sumaketuos atsiųstas nuotraukas kalendoriui. 

13. 2020-12-

03 

Nr. LTP - 95 Dėl keitimosi kalėdinėmis dovanomis. Gruodžio 17 dieną keistis tarpusavyje kalėdinėmis 

dovanomis. 

Paskelbus nepaprastąją padėtį šalyje, dovanų keitimąsi 

atidėti sausio mėnesiui. 

14. 2020-12-

07 

Nr. LTP - 96 Dėl metų nominacijų renginio organizavimo 

paslaugų gavėjams ir darbuotojams. 

Parengti 10 nominacijų paslaugų gavėjams ir 3 

nominacijas darbuotojams, organizuoti balsavimą online. 

Nominacijų įteikimo renginį organizuoti nuotoliniu būdu. 

15. 2020-12-

09 

Nr. LTP - 97 Dėl projekto parengimo informacinės lentos 

gamybai apie paslaugų gavėjų lankomumą. 

Parengti preliminarų informacinės lentos apie paslaugų 

gavėjų lankomumą vizualų planą. 

16. 2020-12-

14 

Nr. LTP - 98 Dėl akcijos „Keliaujantys Kalėdiniai linkėjimai“ 

įgyvendinimo. 

Organizuoti akciją „Keliaujantys Kalėdiniai linkėjimai“. 

 


