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I.  TIKSLAI , UŽDUOTYS , ĮGYVENDITOS VEIKLOS,  REZULTATAI    2020  METŲ  

      

       Tikslai ir uždaviniai 

TIKSLAS :  

 

 1. Užtikrinti Minupių kaimo ir jo apylinkių  vaikus  prasmingai ir kryptingai ugdomajai kultūriniai,  sportiniai veiklai. 

 2. Edukacinių veiklų organizavimas bendradarbiaujant su panašia veikla užsiimančiais  partneriais.  

 3. Užtikrinti Lietuvos istorijos atminties  puoselėjimą per   pilietines pamokas. 

 

UŽDAVINIAI: 

 

            1.  Siekti pilietiškumo ugdymo organizuojan tistorines- pilietines pamokas. 

            2.  Siekti centro lankytojų socialinių įgūdžių ugdymo edukacinėje ir kūrybinėje veikloje. 

            3.  Organizuoti suaugusių neformalųjį švietimą  ir dalyvavimą diskusijose. 

            4.  Ugdyti sveikos ir saugios bendruomenės aplinkos kūrimo. 

            5.  Organizuoti bendradarbiavimą  su panašia veikla užsiimančiais  partneriais.  

6.   Dirbti su vietos bendruomene rengiant bendrus projektus naudingus vietos bendruomenei. 

            7.  Skleisti centro veiklos patirtį už jos ribų. 

 

        

 

 

 

        Metinė veiklos ataskaita 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Data Renginio pavadinimas Daly

viai 
Rezultatas Vykdytojai 

1 Supažindinimas 

su  Lietuvos  

istorija per  

pilietines pamokas.  

 

2020 

01-13 

1.1.  Pilietinė pamoka 

 „Aš prisimenu, kodėl esame 

laisvi ...“. 

7 Sausio 13-ąją, Lietuvos laisvės gynėjų 

dieną, vaikams buvo    papasakota apie  

žuvusius už Lietuvos laisvę,   rodomas ,   

tos dienos filmuota medžiaga. 

Moksleiviai padarė  plakatą su  

neužmirštuolių žiedais ir taikos 

balandžiu. 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė.  

 



2020-

02-07- 

1.2.  Pilietinė pamoka 

„Širdžių medis  – Lietuvai “. 

 

13 Moksleiviai darė trispalvėmis  spalvomis 

lapus-širdeles, kuriomis puošė  medį , ir 

pavadino „Širdžių medžiu – Lietuvai “ , 

juo papuošė Minupių udc patalpas.  Tuo 

pačiu dirbdami darbelį ,  daugiau 

sužinojo apie Lietuvos simboliką. 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė. 

 

2020-

02-14 

1.3.  Pilietinė pamoka 

„Pažinkime juos iš naujo“. 

 

7 Pilietinė pamoka „Pažinkime juos iš 

naujo“, skirta Vasario 16-ajai paminėti. 

Moksleiviai  buvo supažindinti su 

signatarais , kurie 1918 metais Vilniuje 

pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą. 

Internete stebėjo Vasario 16 –osios akto 

dalyvių nuotraukas.  

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė. 

 

 

 

 

2020-

03-09-

10 

1.4.   Konkursas kūrybinių 

atvirukų 

 „Laisvai Lietuvai - 30“. 

10 Moksleiviai  darė atvirukus įvairia 

technika skirtus Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai 

paminėti. Surengta darbų paroda 

Užvenčio m. bibliotekoje. 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė 

Regina Karpienė Užvenčio 

m. bibliotekininkė 

2020-

03-11 

1.5. Pilietinė pamoka 

,, Širdelė –Lietuvai“. 

 

10 Nepriklausomybės 30 atkūrimo dienai 

paminėti moksleiviai siuvo širdeles su 

tautine simbolika. 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė. 

 

2020-

02-14d. 

2.1.  Edukaciniai užsiėmimai  

 „Po Švento .Valentino širdelę 

tam kurį mylim“. 

21  Buvo pasiūlyta Užvenčio Šatrijos 

Raganos gimnazijos pailgintos grupės  ir 

Minupių udc moksleiviams atšvęsti Šv. 

Valentino dieną kitaip. Padaryti dovanų  

širdeles su angelo sparnais, atvirukus  su 

širdelėmis)   ir padovanoti  , tiems 

kuriuos myli, tai tėveliams, broliukams, 

sesutėms, seneliams . 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė. 

Gražina Montrimienė 

pailgintos grupės mokytoja 

 

 

2020-

02-17 

2.2.  Dailė-darbeliai dekupažo 

technika „ Žiema“. 

13 Ant plastmasinių lėkštučių moksleiviai 

klijavo servetėles, dailino akriliniais 

dažais žiemos vaizdus. Surengta darbų 

paroda Užvenčio m  bibliotekoje 

„ Žiema“. 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė. 

Regina Karpienė Užvenčio 

m. bibliotekininkė 



2020-

03-03 

2.3.  Dailė-darbeliai dekupažo 

technika 

 „Pavasario belaukiant“. 

8 Ant plastmasinių lėkštučių moksleiviai 

klijavo servetėles, dailino akriliniais 

dažais pavasario  vaizdus. Surengta darbų 

paroda Užvenčio m. bibliotekoje 

„Pavasario belaukiant“ 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė. 

Regina Karpienė Užvenčio 

m. bibliotekininkė 

2020-

08-14 

2.4. Nupiešiu Žolinei gėlių 

vainiką. 

 

6 Vaikai piešė skirtus Žolinei gėlių vainikus, 

ir sužinojo apie šios šventės ištakas, 

tradicijas ir papročius . 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė 

3.Moksleivių 

tautiškumo 

ugdymas  

2020- 

01- 08-

10d. 

3.1.  Dailės darbai  .   

„Močiutės raštai“. 

7 Moksleiviai piešė  spalvino, paruoštas iš 

popieriaus  pirštines, kojines, šalikus 

senoviniais ornamentais.Išmoko derinti 

spalvas ir ornamento išlaikymo piešinyje. 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė. 

 

 2020-

08-05 

3.2. Edukaciniai užsiėmimai 

“ Skrynios atsiradimo istorija“ . 

 

14 Užvenčio Maltiečių centrų moksleiviai 

susipažino su skrynios istorija, simboline 

reikšme, apdaila, bei tapyba ir paskirtimi. 

Edukacijos metu kiekvienas gavo po 

nupirštą  skrynutę, kurią  dekoravo 

tautiniais raštais. 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė 

Gražina Montrimienė-

Užvenčio Maltiečių centro 

darbuotoja 

4. Moksleivių 

ugdymas 

edukacinėje ir 

kūrybinėje 

veikloje 

2020-

01-23-

28 

4.1. Edukaciniai užsiėmimai 

„ Pasidaryk muilą pats“. 

38 Vaikai sužinojo  muilo atsiradimo istorija 

ir iš kokių  priemonių galima pasidaryti  

muilą. Užsiėmimų metu pasidarė  įvairių 

formų, spalvų ir kvapų muilus 

 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė. 

Liuda Lidienė Minupių 

bendruomenės narė  

 2020-

02-18-

21 

4.2.  Edukaciniai  užsiėmimai  

„Užgavėnių kaukė“. 

37  Moksleiviai dalyvavo kūrybinėse-

edukacinėse dirbtuvėlėse ,,Kaukių 

margumynas“ gamino Užgavėnių kaukes 

(papjė mašė) technika. Pagamintų kaukių 

surengta paroda Užvenčio m. 

bibliotekoje.  

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė 

Liuda Lydienė Minupių 

bendruomenės narė 

Gražina Montrimienė 

pailgintos grupės mokytoja  

Regina Karpienė Užvenčio 

m. bibliotekininkė 

2020-

03-12 

4.3. Edukaciniai užsiėmimai –

Pirografija. 

 

15 Moksleiviai sužinojo , kad deginimas ant 

medžio, arba kitų medžiagų dekoruojant 

karštu įrankiu menas vadinamas -  

pirografija . Vaikai  ant  medinių  lentelių 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė 

 



, mentelių, nusipiešė  ornamentus, 

piešinius,  ir juos įkaitintais   elektriniais  

deginimo prietaisais,  pavertė nuostabiais 

darbeliais. 

2020-

06-25 

4.4. Išvažiuojamoji edukacija 

“Išmok pažinti bites”. 

 

7 Apsilankyta Minupių kaime, pas  

bitininkę Stasę Jasaitienę. Vaikai 

sužinojo apie  senąjį lietuvių bitininkystės 

amatą, bičių reikšmę liaudies tikėjime ir 

jų teikiamą naudą,  susipažino su darbo 

įrankiais. 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė 

Stasė Jasatienė - bitininkė 

 

2020-

06-26 

4.5 Edukaciniai užsiėmimai  

„ Pasidaryk žvakę – vaškuolę“. 

7 Edukacinio užsiėmimo metu vaikai įgijo 

žinių apie paslaptingą bičių gyvenimą, 

sužinojo, kaip žvakėms  naudojamas 

bičių vaškas. Turėjo galimybę patys 

pasidaryti iš  vaško lakštų žvakes-

vaškuoles. 

 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė 

 

2020-

07-31 

4.6. Edukaciniai užsiėmimai 

,, Pasisiūk pasakos herojų zuikį 

puikį „. 

 

15 Minupių ir Užvenčio Maltiečių centrų 

moksleiviai dalyvavo Užvenčio m. 

bibliotekoje edukaciniuose užsiėmimuose 

,, Pasisiūk pasakos herojų zuikį puikį“ , 

užsiėmimų metu vaikams buvo pristatyta 

knyga ,,Zuikis puikis ,, ir dar daug įvairių 

knygelių apie zuikius .Vaikai pasisiuvo 

po zuikutį. 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė 

Regina Karpienė Užvenčio 

m. bibliotekininkė  

Gražina Montrimienė-

Užvenčio Maltiečių centro 

darbuotoja 

      

2020-

08-13 

4.7.Edukaciniai užsiėmimai 

,, Susipažinkim – aš 

drambliukas,,.. 

 

10 Pašilėnų udc buvo pravesti  edukaciniai 

užsiėmimai ,, Susipažinkim – aš 

drambliukas,, skirta pasauliniai dramblių 

dienai, kurių metu vaikai pasisiuvo po 

spalvotą drambliuką.  

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė 

Dalia Valienė – Pašilėnų 

udc  veiklos organizatorė 

 

2020-

08-27 

4.8. Edukaciniai užsiėmimai 

"Akmenėliai seka pasakas".. 

 

9 Moksleiviai piešė pasakas ant akmenukų 

ir perskaitė knygą , apie Pilko akmenėlio 

istoriją iš Aido Jurašiaus knygelės 

„Akmenėlių pasakos“. 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė 

 



2020-

09-25 

4.9. Edukaciniai užsiėmimai 

“Naminukas geroji namų 

dvasia”. 

 

10 Pašilėnų udc buvo pravesti edukaciniai 

užsiėmimai “Naminukas geroji namų 

dvasia”. Paruoštomis priemones centro 

lankytojus siuvo  Naminukus. 

 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė 

Dalia Valienė – Pašilėnų 

udc  veiklos organizatorė 

5. Suaugusiųjų 

neformalus 

švietimas, 

užsiėmimai, 

diskusijos ir  kt.  

2020-

03-06 

5.1.  Edukaciniai užsiėmimai  

 „ Pasisiūk peliuką adatinę“. 

 

10 Iš paltinės medžiagos paruoštų peliuko 

iškarpų užsiėmimų dalyvės pasisiuvo 

peliukus – adatines. 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė Liuda 

Lidienė , Danutė Kniūrienė 

Minupių kaimo 

bendruomenės narės 

 2020-

05 

5.2.  VMI  pajamų 

deklaravimas. 

18 Vietos ūkininkai deklaruoja pajamas už 

2019 metus. 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė 

Minupių kaimo 

bendruomenės narė 

A.Jurgilienė  

2020-

09-04 

5.3. Surengta  diskusija   

„Ką pasirinksiu kandidatu į 

Lietuvos Respublikos seimą“. 

10  Susutikimai su kandidate  į Lietuvos 

Respublikos seimą. seimą Irena 

Sirusiene.  

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė 

Irena Sirusienė  

2020-

09-22 

5.4. Surengta  diskusija   

„Ką pasirinksiu kandidatu į 

Lietuvos Respublikos seimą“. 

10 Susitikimas su kandidatu į LR seimą 

Remigijumi Žemaitaičiu . 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė 

Kelmės tarybos narys 

K.Bilius  

2020 5.5. Teikiamos paslaugos  

(elektroninės bankininkystės,  

apsipirkimai parduotuvėse ). 

6 Šios paslaugos reikalingos vyresnio 

amžiau žmonėms neturintiems namuose 

kompiuterių. 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė. 

 

6. Ugdymas ir 

kūrimas sveikos 

ir saugios 

bendruomenės 

aplinkos  

2020- 

03-12 

6.1. Informacinė praktinė 

paskaita „Skauda sąnarius, 

nugarą? Kas gali padėti?. 

9 Fizinio aktyvumo skatinimas vyresniame 

amžiuje ( nuo 55 metų). 

 

Eurika Drungilienė 

Kineziterapeutė Gintarė 

Pranaitienė   

 2020-

07-26 

6.2. Sveikatos pamokėlės 

Senosios žolininkystės 

tradicijos“ . 

 

11 Minupių ir Užvenčio Maltiečių dienos 

centrų moksleiviai dalyvavo sveikatos 

pamokėlėse: „ Vaistažolės prie namų“ ir 

„ Iš žolelių kvapnių aš arbatą geriu“. 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė. 

Užvenčio Maltiečių centro 

vadovė Gražina 

Montrimienė 



2020-

08-10 

6.3. Sporto užsiėmimai 

„Aš mokausi važiuoti 

riedlente“. 

6 Moksleivių pageidavimų įtraukėme į 

sporto užsiėmimus važiavimą 

riedlentėmis, kuriomis aprūpinome 

dalyvius. 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė. 

 

2020 6.4. "Aš ir tu sportuojame 

kartu" ( kasdien po pusvalandį 

lauke geru oru). 

10 Vaikai turiningai leido laisvalaikį : žaidė 

"Pentankę" , važinėjo riedlentėmis, 

dviračiais , žaidė su kamuoliais. 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė. 

 

7. Meninė raiška 

 

2020-

09-29 

7.1. Pasaka moksleivių lėlių 

teatre. 

 

7 Vaikai buvo trumpai supažindinti su lėlių 

teatro istorija, lėlių valdymo būdais. Ir 

patys pasiskirstę vaidmenimis po trumpos 

repeticijos su lėlėmis skirtomis vaidybai ,  

vaidino pasaką „ Raudonkepuraitė “. 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė. 

 

8. Darbas 

nuotoliniu būdu 

2020-

10 

8.1. Moksleiviams pasiūlytos 

piešimo  ir darbelio rudens 

tema užduotis  ,  kurias turėjo 

atlikti namuose. 

12 Vaikai spalvino paruoštas mandalas 

rudens tepa ir iš paruoštų medžiagų  

( moliūgų sėklų ir medžio trafareto) darė  

darbelį „Ruduo medžiuose“. 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė. 

 

2020-

11 

8.2. Moksleiviams pasiūlytos 

piešimo  tema „Rudens derlius 

stiklainiuose“. 

4 Vaikai į nupieštą stiklainį užkonservavo 

rudens derlių. 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė. 

2020-

12-8-10 

8.3. Edukaciniai užsiėmimai 

„Pasisiūk Kalėdinę 

dekoraciją“. 

 

8 Minupių bendruomenės narės namuose  

pasisiuvo  iš paruošų užsiėmimams   

iškarpų  Kalėdines  dekoracijas. 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė. 

 

2020-

12-14 

8.4. Edukaciniai užsiėmimai 

„Kalėdinis atvirukas vienišam 

žmogui“ . 

4 Minupių bendruomenės narės darys 

Kalėdinius atvirukus namuose. 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė. 

 

9. Dalyvavimas 

respublikiniuose 

konkursuose 

2020-

03-05 

8.1. Respublikinis atvirukų 

konkursas 

 „Laisvai Lietuvai – 30“  . 

 

 

 

8 Moksleiviai darė atvirukus skirtus 

paminėti Kovo 11 –ąją.  

Šiaulių Logopedinė 

mokykla ikimokyklinio 

ugdymo skyrius 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė. 

Regina Karpienė- Užvenčio 

m bibliotekininkė 



10. Projektinė 

veikla 

2020- 

08-20 

9.1. Projektas   

“Kur liūdi kryžiai pakelėm” 

IV. 

 

7 Kraštotyros ekspedicija „Kur liūdi kryžiai 

pakelėm“ Surinkta medžiaga apie 

mažosios sakralinės  

architektūros objektus , esančius   

Užvenčio seniūnijos Plikšilio miške 

Martyno pušį ir Žeberių kaime 

koplytstulpį .  Sutvarkyta aplinka. 

Šiaulių apskrities Povilo 

Višinskio bibliotekos  

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė 

 

 2020-

10 

9.2.  Projektas  

„Kartu dirbdami  

bendraujame“. 

39 Pravesti 2 edukaciniai užsiėmimai 

Pašilėnų ud centre, 1 edukaciniai 

Užvenčio maltiečių skyriui, 1 edukaciniai 

Užvenčio bibliotekoje. Nupirkti centrui 

baldai(stalai, spintos, komoda, lentyna, 

prieškambario komplektas). 

Finansavimas 905 eurai. 

Minupių kaimo 

bendruomenė 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė 

 

 11. Nuolat 2020 

  

10.1. Dailės ir iš kitų įvairių 

medžiagų darbai. 

- Vaikai mokomi turiningai leisti 

laisvalaikį , piešiant, darant įvairius 

darbelius. 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė. 

 

2020 10.2. Stalo žaidimai, užduotys 

,diskusijos ir kt. 

- Užsiėmimų metu moksleiviai mokosi 

tarpusavio  gražaus bendravimo , 

komandinio darbo. 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Pagrindiniai įgyvendinti  metų uždaviniai ir pasieti veiklos rezultatai. 

 

Metų uždaviniai 

 

Siektini rezultatai Pasiekti rezultatai 

1.Siekti Lietuvos istorijos atminties  

puoselėjimo  per pilietines pamokas 

 Pagal metų  veiklos programą formuoti 

moksleivių tautinio tapatumo jausmą 

organizuojant  3 pilietiškumo  pamokas, 

skirtas svarbioms Lietuvos datoms  ugdant 

meninius gebėjimus.  

 

1. Pravestos  4  pilietines pamokos, skirtos 

svarbioms Lietuvos datoms  ugdant 

meninius gebėjimus.  

1.1. „Aš prisimenu, kodėl esame laisvi ...“. 

1.2. „Širdžių medis  – Lietuvai “. 

1.3. „Pažinkime juos iš naujo“. 

1.4. ,, Širdelė –Lietuvai“. 

2. Sudalyvauta Respublikiniame atvirukų 

konkurse „Laisvai Lietuvai - 30“ 

2. Siekti centro lankytojų ugdymą edukacinėje 

ir kūrybinėje veikloje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užtikrinti centro moksleivių  ir vietos 

bendruomenės narių aktyvų dalyvavimą 4 

edukaciniuose ir kūrybinėse veiklose, kuriose 

per meninius gebėjimus tobulins socialinius 

įgūdžius. 

1. Moksleivių kūrybiškumo ugdymui 

surengti 5 užsiėmimai :                                    
1.1.  „Močiutės raštai“. 

1.2.  „Po Švento .Valentino širdelę tam kurį 

mylim“. 

1.3. Darbeliai dekupažo technika „ Žiema „ 

1.4. Darbeliai dekupažo technika  „Pavasario 

.belaukiant“. 

1.5. Nupiešiu Žolinei gėlių vainiką. 

2.  Moksleivių kūrybiškumo ugdymui  

surengti 7 edukaciniai  užsiėmimai : 

2.1. „Pasidaryk muilą pats“. 

2.2. „Užgavėnių kaukė“. 

2.3.“ Pirografija“. 

2.4. “Išmok pažinti bites”. 

2.5. „ Pasidaryk žvakę – vaškuolę“. 

2.6. “ Skrynios atsiradimo istorija“ . 

2.7. "Akmenėliai seka pasakas". 
3.  Minupių bendruomenės nariams 

edukaciniai užsiėmimai: 

3.1. „ Pasisiūk peliuką adatinę“. 

 



3. Organizuoti bendradarbiavimą  su panašia 

veikla užsiimančiais  partneriais. 

Surengti moksleiviams kūrybiškumo ugdymui 

edukacinius užsiėmimus panašia veikla 

užsiimančiais partneriams : 

1. Pašilėnų universaliame daugiafunkciniame 

centre  2 . 

2.Užvenčio m. bibliotekoje 1 . 

3.Užvenčio Maltiečių centre 3. 

 

1.Moksleivių kūrybiškumo ugdymas 

edukaciniuose užsiėmimuose  organizuoti 

partneriams: 

Pašilėnų ud centras: 

1.1. ,, Susipažinkim – aš drambliukas,,. 

1.2. “Naminukas geroji namų dvasia”. 

Užvenčio m. biblioteka: 

1.1. ,, Pasisiūk pasakos herojų zuikį puikį „. 

Užvenčio Maltiečių centras: 

1.1 „Po Švento Valentino širdelę tam kurį 

mylim“.  

1.2. „Užgavėnių kaukė“. 

1.3.“ Skrynios atsiradimo istorija“. 

4. Ugdyti sveikos ir saugios bendruomenės 

aplinkos kūrimą. 

Surengti bendrus užsiėmimus su Kelmės 

rajono savivaldybės Visuomeniniu sveikatos 

biuru(suaugusiems informacinę – praktinę 

paskaitą) , o vaikams sveikatos pamokėlę apie 

vaistažoles. 

1 . Minupių vietos gyventojams informacinė 

– praktinė  paskaita . 

1.1.„Skauda sąnarius, nugarą? Kas gali 

padėti?. 

2 . Vaikams sveikatos pamokėlės . 

2.1. „ Vaistažolės prie namų“.  

2.2. „ Iš žolelių kvapnių aš arbatą geriu“. 

3.  Sporto užsiėmimai : 

3.1 „Aš mokausi važiuoti riedlente“. 

3.2. "Aš ir tu sportuojame kartu"( kasdien po 

pusvalandį lauke geru oru). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Veiklos kurios, nebuvo planuotos , bet įgyvendintos. 

 

 

Veiklos pavadinimas 

 

Poveikis   

1. Dalyvavimas respublikiniuose atvirukų skirtų  

„Laisvai Lietuvai – 30“   konkurse. 

 

Dalyvavimas atvirukų skirtų „Laisvai Lietuvai – 30“   konkursuose  

 ugdo  vaikų, kūrybines galias, tautiškumo jausmą, estetinį suvokimą, 

skatina  aktyviai veikti. Kas padėjo darbelių pagalba išreikšti meilę 

gimtajam kraštui ir  patirti kūrybinį džiaugsmą.  

2.  Projektas “Kur liūdi kryžiai pakelėm” IV. 

 

Projektas ‚ Kur liūdi kryžiai pakelėm” IV skatina vietinės tautodailės 

pažinimą, nematerialaus kultūros paveldo tradicijas, taip   ugdo tautinę 

savimonę. 

3. Projektas „Kartu dirbdami bendraujame“  

( partneriai Minupių kaimo bendruomene). 

 

 

 

Projekte numatyti edukaciniai užsiėmimai grindžiami pokalbiu, darbu 

su partneriais ir diskusijomis su vaikais,  kurių dėka plečia akiratį ir 

lavina kūrybiškumą. Taip pat, dėka bendradarbiavimo su Minupių 

kaimo bendruomene , sukurtos geresnės centro darbo sąlygos : įrengta 

vieta edukaciniams užsiėmimas ir darbo priemonių laikymui  (nupirkti 

stalai, spintos) , įrengta vieta moksleivių kuprinėms laikyti( nupirktos 

spintos) , įrengta vieta rūbams pasikabinti, taip pat įsigyta papildomai 

baldai komoda ir lentyna dokumentams laikyti. 

 

14. Centro veiklos viešinimas per  metus . 

 

Įstaigos, organizacijos  pateikusios informaciją apie įvykdytą 

renginį,  užsiėmimus pavadinimas 

 

Kiek kartų skelbta informaciją 

 apie įvykdytas veiklas 

Asmuo parengęs ir pateikęs 

informaciją  

Informacija pateikta Šatrijos Raganos  

gimnazijos internetinėje svetainėje skyriuje „Daugiafunkciniai centrai“ 

19 Eurika Drungilienė 

Minupių kaimo bendruomenės socialiniame tinklalapyje facebook. 33 Eurika Drungilienė 

Užvenčio m. bibliotekoje  ir socialiniame tinklalapyje facebook.  5 Regina Karpienė  

Kelmės Žemaitės viešosios  bibliotekos internetinėje svetainėje   2 Regina Karpienė  

Pašilėnų daugiafunkcinio universalus centro  socialiniame tinklalapyje 

facebook.  

2 Dalia Valienė 

Užvenčio Maltiečių vaikų dienos centro socialiniame tinklalapyje 

facebook. 

3 Gražina Montrimienė 



 

15. Ūkinė ir organizacinė veikla.   

Numatomi darbai        Rezultatas                         Vykdytojas Atsakingas asmuo 

 

Ūkinė veikla 

 

1.Aplinkos tvarkymas ir 

teritorijos priežiūros darbai. 

1.Suorganizuota  talka sutvarkyti vėtros 

išverstiems medžiams.  

2.Suorganizuota talka išvežti seniems 

nebeeksploatuojamiems  lauko 

metaliniams – avarinės būklės 

treniruokliams. 

3. Organizuojami ir prižiūrimi šlaito 

formavimo darbai: žemių užvežimas ir jų 

išskleidimo , žolės įsėjimas.  

4. Pastoviai šienaujama prie centro 

teritorija. 

5. Aplink pastatą plytelių išklojimas. 

 

Minupių kaimo bendruomenė 

Minupių universalus 

daugiafunkcinis  centras 

Užvenčio seniūnija 

 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė 

Linas Mačernius – Užvęnčio 

seniūnijos seniūnas 

2. Vietinės   kanalizacijos    

sutvarkymas ir tūrinio 

ištraukimas darbai. 

1. Organizuoti darbus suremontavimui 

nuotekų surinkimo talpos. .  

2. Surasti   transportas nuotekų 

ištraukimui ir išvežimui. 

Minupių universalus 

daugiafunkcinis  centras 

 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė 

Linas Mačernius – Užvęnčio 

seniūnijos seniūnas 

3. Teritorijos apšvietimas. 

 

 

 

1. Suorganizuoti darbai lauko šviestuvo 

remontui. 

Minupių universalus 

daugiafunkcinis  centras 

 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė 

Linas Mačernius – Užvęnčio 

seniūnijos seniūnas 

4. Konteinerio (pastato)  

prijungimo ir apdailos 

atlikimo darbai. 

1. Prižiūrėti konteinerio prijungimo prie 

esamų konteinerių darbą. 

2. Priežiūra vidaus atlikimo darbų. 

Minupių universalus 

daugiafunkcinis  centras 

Užvenčio seniūnija 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė 

Linas Mačernius – Užvęnčio 

seniūnijos seniūnas 

5.  Įrengti geresnes centro 

darbo sąlygas, 

suorganizuoti talkas 

atlikimo darbams. 

 Suorganizuotos talkas   baldų surinkimui 

ir  erdvių įrengimui: 

1.Įrengta vieta edukaciniams užsiėmimas 

ir darbo priemonių laikymui  (nupirkti 

stalai, spintos) . 

2. Įrengta vieta moksleivių kuprinėms 

laikyti( nupirktos spintos) . 

3. įrengta vieta rūbams pasikabinti. 

Minupių kaimo bendruomenė 

Minupių universalus 

daugiafunkcinis  centras 

 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė 

 



Organizacinė veikla  

 

1. Finansavimo šaltinių 

ieškojimas centro veiklai 

vykdyti 

 

 

Socialinių partnerių ir vietos 

bendruomenės įtraukimas į veiklą. 

 

 

Minupių universalus 

daugiafunkcinis  centras 

 

 

 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė 

 

2. Edukacinių veiklų 

organizavimas, 

bendradarbiaujant su 

socialiniais partneriais.   

Sudaromos bendradarbiavimo veiklos 

planai  su socialiniais partneriais , 

aptariami  veiklų prioritetai. 

Minupių universalus 

daugiafunkcinis  centras 

 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė 

 

3. Patalpų ir aplinkos 

pritaikymas darbui 

Edukaciniams užsiėmimams 

paruošiama patalpa ir darbo  priemonės. 

Minupių universalus 

daugiafunkcinis  centras 

 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė 

 

4. Dokumentų tvarkymas, 

atliktų veiklų informacijos 

parengimas viešinimui. 

Centro  ir  su partneriais veiklos planų,  

ataskaitų  ruošimas .   Įvykdytų veiklų  

viešinimas. 

Minupių universalus 

daugiafunkcinis  centras 

 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė 

 

5. Projektų rengimas   kartu 

su partneriais.  

Kartu su Minupių kaimo bendruomene 

rengiami projektai aktualus centro 

veiklai..  

Minupių kaimo bendruomenė 

Minupių universalus 

daugiafunkcinis  centras 

 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė 

 

 

 

 

  Iškilusios problemos vykdant veiklas. 

      

 

Pagrindinė centro darbo   problema,  organizuoti ir rezultatyviai atlikti  nuotolinį darbą  susijusį   su edukaciniais užsiėmimais,  kurių tikslas ne 

tik atliekamas darbas , bet ir bendravimas tarpusavyje . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II .  NUMATOMI  TIKLAI ,  UŽDAVINIAI   2021 METAMS 

 

 

 Planuojami  tikslai ir uždaviniai 2021 metams 

 

TIKSLAS : 

   

   Edukacinių veiklų organizavimas bendradarbiaujant su panašia veikla užsiimančiais  partneriais, ugdant meninius gebėjimus ir kūrybinę saviraišką 

tarp Užvenčio seniūnijos kaimų gyventojų . 

  

UŽDAVINIAI    
 

   1.  Į edukacinius užsiėmimus įtraukiant Užvenčio seniūnijos kaimų  gyventojus. 

   2.  Sudaryti įvairiapusišką užimtumą skirtingo amžiaus kaimo žmonėms. 

Pastaba :  

   Yra parengtas bendras  Kolainių ir Minupių  kaimo bendruomenių projektas  ,  „Dirbdami kartu bendraujam „  VVG   „ KELM – LEADER  

paraiškų konkursui , kurio partneris taip pat yra Minupių  ud centras. Lapkričio 06 d. praeitas pirmasis ,  tinkamumui skirti paramą  etapas , kurio, 

metu paraiškos pridėtinė vertė įvertinta 85 balais. Laukiame kvietimo  į antro  etapo  vertinimą ,  kurio metu ,   tvirtinamas numatomas projektui 

reikalingas  biudžetas.   

     Šio projekto tikslas 2021 m organizuoti Kolainių bendruomenėje 9 edukacinius  užsiėmimus Užvenčio seniūnijos įvairaus amžiaus kaimų 

gyventojams  .Mokymus praves Minupių universalaus daugiafunkcinio centro darbuotoja. 

 

 Data. 2020-12-11 

 Parengė 

 

   
Centro veiklos organizatorė                                                    Eurika Drungilienė           

Parengė                                                                                                 Vardas pavardė  parašas                        

  

                   

         



 


