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VEIKLOS 

PAVADINIMAS 

DATA RENGINIO 

PAVADINIMAS 

DALYVIAI REZULTATAS VYKDYTOJAI 

1.Įsimintinų 

lietuvių švenčių, 

papročių, 

tradicijų  

puoselėjimas. 

2020-

01-13 

1.1.Pilietinė akcija 

„Atmintis gyva, nes 

liudija“. 

2 Dalyvauta pilietinėje akcijoje, 8 val. 

uždegtos centro languose žvakutės, 

prisiminta 1991 m. sausio 13 d. istorija. 

Dalia Valienė, 

centro veiklos 

organizatorė; 

Boleslovas Valius, 

centro darbuotojas. 

 2020-

02-16 

1.2. Minėjimas-koncertas 

„Melodijos Lietuvai“. 

39 Koncertas skirtas paminėti Lietuvos 

Valstybės Atkūrimo dieną – vasario 16. 

Koncerte pianinu grojo sesės Andrėja ir 

Gerda Andrulytės iš Šiaulių, smuiku 

griežė Austėja Mališevičiūtė iš 

Pakruojo, dainavo Pašilėnų UD centro 

moterų ansamblis „Vėjūnė“. 

Pasveikintos su gimtadieniu  

pašilėniškės -  Sniegina Karbauskienė, 

gimusi vasario 16 d. ir Elena Norvilienė, 

gimusi vasario 15 d. Surengta tautinių 

juostų paroda ir pristatytas seimo nario 

Juozo Rimkaus dovanotas paveikslas su 

Vasario 16 –osios Nepriklausomybės 

Akto kopija, kurią surado profesorius L. 

Mažylis Vokietijoje. 

Romaldas 

Pečeliūnas, centro 

veiklos 

organizatorius; 

Dalia Valienė, 

centro veiklos 

organizatorė. 



 2020-

02-25 

1.3.Užgavėnių šventė 

„Blynų puota“. 

24 Ugdomas gyventojų 

bendruomeniškumas, socialinis 

aktyvumas, skatinama tęsti Užgavėnių 

šventimo tradicijas, jas puoselėti, su 

jomis supažindinti vaikus, juos aktyviai 

įtraukiant į šventę, supažindinant su 

papročiais. 

Dalia Valienė, 

centro veiklos 

organizatorė; 

Boleslovas Valius, 

centro darbuotojas; 

Vita Daroškina, 

centro darbuotoja.  

 2020-

05-03 

1.4. Motinos diena - Sveikinimas išsiųstas tik nuotoliniu 

būdu, šventės nebuvo galima 

organizuoti dėl paskelbto karantino, 

susijusio su koronavirusu. 

Dalia Valienė, 

centro veiklos 

organizatorė. 

2. Vaikų, 

jaunimo ir 

suaugusiųjų 

kūrybiškumo 

ugdymas ir 

skatinimas. 

2020-

01-09 

2.1. Užvenčio Šatrijos 

Raganos gimnazijos 

direktorės Genės Pulkienės 

išleistuvių koncertas. 

6 Pašilėnų UD centro moterų kolektyvas 

„Vėjūnė“ dainavo direktorės išleistuvių 

iš pareigų koncerte gimnazijoje. 

Romaldas 

Pečeliūnas, centro 

veiklos 

organizatorius. 

 2020-

01-10 

2.2. Piešinių paroda 

„Laisvės naktis“. 

11 Cento lankytojai vaikai mokėsi dirbti 

kolektyve, piešdami piešinius, prisiminė 

istoriją apie 1991 m. sausio įvykius ir 

juos pavaizdavo piešiniuose. 

 

Dalia Valienė, 

centro veiklos 

organizatorė. 

 2020-

sausio – 

birželio 

mėn. 

2.3. Kūrybinės dirbtuvėlės – 

dekupažo užsiėmimai. 

2-7 Ugdomas dalyvių kūrybiškumas, 

fantazija, kruopštumas, kantrybė, 

skatinamas bendravimas, pagalba 

dirbant, pasidaromi gražūs darbai sau ir 

dovanojimui, ugdomas tarpusavio 

supratimas ir toliarancija. Užsiėmimų 

metu dalyviai susipažįsta su įvairia 

dekupavimo technika ir medžiagomis, 

dalijasi patirtimi, žiniomis , atranda 

naujų technikų dekupavimo ir 

priemonių. 

Dalia Valienė, 

centro veiklos 

organizatorė; 

Ramunė 

Piniauskaitė, 

centro lankytoja. 



 2020-

01-23 

2.4. Liolių socialinės globos 

namų Užvenčio socialinės 

globos padalinio gyventojų 

Ebru tapybos ant vandens 

parodos pristatymas. 

18 Centro lankytojai turėjo galimybę 

pamatyti Užvenčio socialinės globos 

namų gyventojų darbus, pabendrauti su 

piešinių autoriais.  

Dalia Valienė, 

centro veiklos 

organizatorė; 

Sigita 

Šatkauskaitė, 

Užvenčio 

socialinės globos 

namų darbuotoja. 

 2020-

01-23 

2.5. Edukacinis užsiėmimas 

– Ebru tapyba ant vandens. 

14 Centro lankytojai mokėsi piešti Ebru 

technika ant vandens, lavinama 

fantazija, rankos judesiai, ugdomas 

bendruomeniškumas, bendravimas. 

Dalia Valienė, 

centro veiklos 

organizatorė; 

Sigita 

Šatkauskaitė, 

Užvenčio 

socialinės globos 

namų darbuotoja. 

 2020-

02-

21/24 

2.6. Užgavėnių kaukių 

darymas. 

9 Centro lankytojai pasitardami, padėdami 

vieni kitiems, gamino įvairias 

Užgavėnių kaukes, nes jų reikės 

dalyvaujant Užgavėnėse, vaizduojant 

persirengėlius. 

Dalia Valienė, 

centro veiklos 

organizatorė. 

 2020-

03-

09/10 

2.7. Mandalų spalvinimas 

„Valandėlė su savim“. 

11 Spalvinant mandalas, susipažinta su jų 

atsiradimu, istorija, išsiaiškinta ar tikrai 

mandalos piešimas ir spalvinimas pildo 

norus, mandalos kūrimas padeda atgauti 

dvasinę pusiausvyrą, medituoti. 

Dalia Valienė, 

centro veiklos 

organizatorė. 

 2020-

04-07 

2.8. Gyventojų pajamų 

deklaravimas. 

- Nuotoliniu būdu informuoti gyventojai 

kaip šiemet reikės deklaruoti pajamas, 

kokiais telefono numeriais susisiekti su 

mokesčių inspekcija, nes dėl karantino 

specialistai į centrą neatvyks, o bus 

konsultuojami ir aptarnaujami 

nuotoliniu būdu. 

Dalia Valienė, 

centro veiklos 

organizatorė. 



 2020-

04-

08/10 

2.9. Edukaciniai- kūrybiniai 

užsiėmimai „Velykų 

margutis“. 

16 Nuotoliniu būdu centro lankytojai 

dalijosi kiaušinių marginimo būdais, 

technika ir nuotraukomis, kaip vyko 

dažymo darbai, pasidalijo ir gautais 

rezultatais. 

Dalia Valienė, 

centro veiklos 

organizatorė. 

3. Sveikatos 

kompetencijų 

stiprinimas. 

2020-

sausio-

birželio 

mėn. 

3.1. Darbas su 

treniruokliais, mankštos 

pratimų treniruotės, Body 

Flex kvėpavimo pratimų 

treniruotės. 

3-16 Centro lankytojai mankštindamiesi 

stiprina savo sveikatą, gerina fizinę 

kūno būseną, lavina raumenis, dalijasi 

savo patirtimi, kurią sukaupė 

lankydamiesi reabilitacijos ar sporto 

klubuose. 

Dalia Valienė, 

centro veiklos 

organizatorė; 

Jūratė Mačernienė, 

centro lankytoja; 

Renata 

Daudoravičienė, 

centro lankytoja; 

Ona Gailienė, 

centro lankytoja. 

 2020-

01-22 

3.2. Susitikimas su Laura 

Urboniene, atstove iš 

kompanijos Forever Living 

Products Baltics 

6 Sužinota apie alavijų naudą ir poveikį 

stiprinant sveikatą, imunitetą. 

Dalia Valienė, 

centro veiklos 

organizatorė. 

 2020-

02-17 

3.3. Testas dėl esančių 

organizme medžiagų 

trūkumo ar pertekliaus.  

5 Kompanijos Forever Living Products 

Baltics menedžerė Laura Urbonienė iš 

Šiaulių atliko centro lankytojoms 

kompiuterinį testą dėl reikalingų 

organizmui medžiagų, konsultavo 

kokius Aloe Vera produktus reikėtų 

vartoti sveikatai gerinti. 

Dalia Valienė, 

centro veiklos 

organizatorė. 

4. Turiningo 

laisvalaikio 

ugdymas, 

parodos. 

2020- 

sausio-

birželio 

mėn. 

4.1. Stalo teniso žaidimas, 

biliardo žaidimas, stalo 

žaidimai, darbas prie 

kompiuterių. 

2-15 Centro lankytojai mokosi turiningai 

leisti laisvalaikį, bendrauti su 

bendraamžiais, lavina žaidimų įgūdžius, 

stiprina sveikatą, ieško reikalingos 

informacijos, ugdomas pasitikėjimas 

savo jėgomis, draugiškumas, stiprinama 

sveikata. 

Dalia Valienė, 

centro veiklos 

organizatorė. 



 2020-

01-17 

4.2. Popietė „Eilėraščio 

skambesys“. 

6 Dalyvaudami popietėje, vaikai skaitė 

poetės Almos Karosaitės eilėraščius, 

taip paminėdami poetės 75- asias 

gimimo metines, susipažino su poetės 

kūryba. 

Dalia Valienė, 

centro veiklos 

organizatorė. 

 2020-

02-03 

4.3. Taupyklių paroda „Įdėk 

į mane pinigėlį“. 

9 Centro lankytojai atnešė į parodą savo 

taupykles, kalbėta apie taupyklių naudą, 

jų paskirtį, apie daiktų saugojimą, 

sužinotos taupyklių atsiradimo istorijos. 

Dalia Valienė, 

centro veiklos 

organizatorė. 

 2020-

02-13 

4.4. Senų radijo imtuvų 

paroda, skirta Pasaulinei 

radijo dienai. 

6 Apžiūrėdami centro lankytojai šią 

parodą, sužinojo kur ir kada atsirado 

pirmasis radijas, šeši centro lankytojai 

atnešė radijo imtuvų į parodą, 

susipažino su įvairaus dizaino radijo 

imtuvais. 

Dalia Valienė, 

centro veiklos 

organizatorė. 

 2020-

02-28 

4.5. Garsiniai skaitymai 

„Skaitau meškiukui“. 

5 Skatinti vaikus, ateinančius į centrą, 

skaityti knygas garsiai, taip lavinsis jų 

skaitymo įgūdžiai, o kad nebūtų 

skaitymas nuobodus – skaitoma 

žaislams apie juos pačius. 

Dalia Valienė, 

centro veiklos 

organizatorė. 

 2020-

03-03 

4.6. Lėlių šventė (Hina – 

Matsuri). 

5 Susipažino su Japonijoje kasmet 

švenčiama Lėlių švente, sužinojo kam ji 

skirta ir kaip švenčiama, iš kur kilo tokia 

tradicija ir kam ji skirta. 

Dalia Valienė, 

centro veiklos 

organizatorė. 

 2020-

03-05 

4.7. Onos Jadvygos 

Popovos rankdarbių paroda. 

8 Susipažino centro lankytojai su 

naujausiais beržėniškės tautodailininkės 

Onos Jadvygos Popovos rankdarbiais, 

galėjo daiktų ir įsigyti. 

Dalia Valienė, 

centro veiklos 

organizatorė. 

 2020-

03-10 

4.8. Spaudinių paroda Kovo 

11 

16 Centro lankytojai susipažino su 

dokumentų paroda, skirta Lietuvos 

Valstybės Nepriklausomybės atkūrimo 

dienai paminėti, galėjo pavartyti, 

paskaityti, išsinešti į namus. 

Dalia Valienė, 

centro veiklos 

organizatorė. 



 2020-

02-

04/28 

4.9. Užsiėmimai su 

robotikos konstruktoriais. 

10 Mokytasi konstruoti su robotikos 

konstruktoriais naudojantis 

programavimu ir planšete, tobulintos 

programavimo ir konstravimo žinios. 

Dalia Valienė, 

centro veiklos 

organizatorė. 

 2020-

06-01 

4.10. Spaudinių paroda 

“Rūkymo žala“. 

14 Susipažinta su rūkymo žala, paminėta 

Pasaulinė nerūkymo diena, aptarta 

elektroninių cigarečių žala. 

Dalia Valienė, 

centro veiklos  

organizatorė. 

 2020-

06-05 

4.11. Piešinių konkursas  

„ Saugokime gamtą“. 

6 Su centro lankytojais vaikais aptartos 

gamtos teršimo aktualijos, diskutuota, 

kaip reikia saugoti ir padėti gamtai, 

piešiniai skirti Pasaulinei aplinkos 

apsaugos dienai paminėti. 

Dalia Valienė, 

centro veiklos 

organizatorė. 

 2020-

06-12 

4.12. Spaudinių paroda 

„Gedulo ir vilties diena“. 

14 Centro lankytojai susipažino su 

dokumentais, knygomis apie tremtį, apie 

masišką lietuvių išvežimą į Sibirą, 

paroda skirta paminėti gedulo ir vilties 

dieną –birželio 14-ają. 

Dalia Valienė, 

centro veiklos 

organizatorė. 

 2020-

06-17 

4.13. Spaudinių paroda 

„Pažinkime Islandiją“. 

10 Centro lankytojai Islandijos 

nepriklausomybės dieną galėjo 

susipažinti su dokumentais apie šią šalį, 

daugiau sužinoti apie jos istoriją. Taip 

pat lankytojai paraginti daugiau 

informacijos ieškoti internete. 

Dalia Valienė, 

centro veiklos 

organizatorė. 

5.Informacijos 

sklaida, 

mokymai. 

2020-

01-22 

5.1. Susitikimas su Seimo 

nariu Remigijumi 

Žemaitaičiu. 

12 Kaimo bendruomenė susipažino 

betarpiškai su Seimo nariu, bendravo, 

diskutavo, gavo atsakymus į pateiktus 

klausimus. 

Dalia Valienė, 

centro veiklos 

organizatorė;  

 2020-

01-30 

5.2. Skaitmeninio 

raštingumo mokymai 

“Bendradarbiavimas TAU. 

Bendrauk ir dalykis turiniu 

internete“. 

16 Gyventojai mokėsi kaip reikia bendrauti 

ir skleisti informaciją internete, kad tai 

būtų saugu. Mokymus pravedė Kelmės 

Žemaitės viešosios bibliotekos 

bibliotekininkas Rolandas Kančauskas. 

Dalia Valienė, 

centro veiklos 

organizatorė; 

Rolandas 

Kančauskas, 

lektorius. 



 2020-

02-

10/15 

5.3. Saugesnio interneto 

savaitė „Kurkime geresnį 

internetą kartu“. 

39 Visą savaitę centro lankytojai dalyvavo 

įvairiuose renginiuose. Stebėjo 

internetines transliacijas, sprendė testus, 

dalyvavo viktorinose, žaidė specialius 

internetinius žaidimus, dalyvavo 

interaktyvioje veikloje, taip įgydami 

daug naudingos ir įdomios informacijos. 

Dalia Valienė, 

centro veiklos 

organizatorė. 

 2020-

02-21 

5.4. Skaitmeninio 

raštingumo mokymai, 

dalyvaujant projekte 

„Prisijungusi Lietuva“. 

14 Centro lankytojai, dalyvaudami projekte 

„Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir 

atsakinga Lietuvos skaitmeninė 

bendruomenė“, susipažino su kursu 

„Karjeros galimybės TAU: inovatyvus 

savęs pristatymas“. Mokėsi parašyti 

savo gyvenimo aprašymą. 

Dalia Valienė, 

centro veiklos 

organizatorė; 

Rolandas 

Kančauskas, 

lektorius. 

 2020-

02-21 

5.5. Susitikimas su Kelmės 

VVG administratore Nele 

Želviene. 

9 Centro lankytojai sužinojo apie Kelmės  

krašto partnerystės VVG strateginės 

veiklos eigą, kur ir kaip teikti veiklos 

paraiškas paramai gauti, kokius 

projektus galima gyventojams rašyti, 

kokias veiklas kurti. 

Dalia Valienė, 

centro veiklos 

organizatorė; 

Nelė Želvienė, 

Kelmės VVG 

administratorė. 

 2020-

02-27 

5.6.Skaitmeninio 

raštingumo mokymai 

„Viešosios paslaugos 

internetu kiekvienam“. 

15 Centro lankytojai sužinojo ir mokėsi 

pasinaudoti valstybinių institucijų 

teikiamomis e. paslaugomis, susipažino 

su e. parašu ir jo naudojimo 

galimybėmis. 

Dalia Valienė, 

centro veiklos 

organizatorė; 

Rolandas 

Kančauskas, 

lektorius. 

 2020-

03-

23/27 

5.7. Skaitmeninė savaitė 

Lietuvoje. 

4 Bendraujant nuotoliniu būdu, centro 

lankytojai buvo skatinami dalyvauti ir 

domėtis projekto „Prisijungusi Lietuva“ 

internetinėmis transliacijomis- apie 

internetinį banką, apie apsipirkimą 

internetu, apie kritinį mąstymą, apie e. 

valdžios paslaugas. 

Dalia Valienė, 

centro veiklos 

organizatorė. 



6. Nuolat 2020-

sausio-

birželio 

mėn. 

6.1. Moterų kolektyvo 

„Vėjūnė“ dainavimo 

repeticijos. 

7 Du kartus savaitėje moterys renkasi į 

dainavimo repeticijas, mokosi dainas, 

ruošiasi pasirodymams. 

Romaldas 

Pečeliūnas, centro 

veiklos 

organizatorius. 

 2020-

sausio-

birželio 

mėn. 

6.2. Teikiamos interneto, 

kopijavimo ir  kitos 

paslaugos gyventojams, 

naudojimasis kompiuteriais. 

- Užėję į centrą, gyventojai gali 

pasinaudoti internetu, kompiuteriais, 

gali atsispausdinti ar nusikopijuoti 

reikiamus dokumentus, juos išsiųsti, 

susirasti reikalingą informaciją ir 

reikalui esant, gauti pagalbą. 

Dalia Valienė, 

centro veiklos 

organizatorė. 

 2020-

sausio-

birželio 

mėn. 

6.3. Aktyvus laisvalaikio 

leidimas. 

- Mokosi gražaus bendravimo 

tarpusavyje, naudojasi centro erdvėmis 

ir įranga, skiria pasimatymus, susitinka 

pabendrauti. 

Dalia Valienė, 

centro veiklos 

organizatorė. 

7. Veiklos 

viešinimas. 

2020-

sausio-

birželio 

mėn. 

7.1. Informacija pateikiama 

socialiniame tinklalapyje 

facebook.com ir Užvenčio 

Šatrijos Raganos gimnazijos 

svetainėje, skelbimų 

lentose. 

- Informacija viešinama socialiniame 

tinkle, skelbimų lentose - gyvenvietėje ir 

centre. 

Dalia Valienė, 

centro veiklos 

organizatorė. 

Pastaba: 

             Pašilėnų universalaus daugiafunkcio centro  veiklos kryptys  susijusios su muzika, sociakultūra, sveikatinimu, parodų 

organizavimu, aktyviu laisvalaikio leidimu. Siekiama tenkinti įvairių interesų ir pomėgių turinčių gyventojų socialinius, kultūrinius 

poreikius, skatinama tobulėti, įgyti žinių, dalyvaujant įvairiuose mokymuose, edukaciniuose ir sportiniuose užsiėmimuose, šventėse. 

            Centras bendradarbiauja su Minupių daugiafunkciu centru, Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijoje įsikūrusiu Maltiečiu centru, 

Užvenčio seniūnija, Kelmės mokesčių inspekcijos skyriumi, Kelmės Žemaitės viešąja biblioteka, Pašilėnų ir Užvenčio bibliotekomis, 

su VO „Berželio bendruomenė“, Liolių socialinių globos namų Užvenčio padaliniu. 

 

Parengė: 

 

2020-06-23 

Pašilėnų universalaus daugiafunkcio centro veiklos organizatorė                                                                Dalia Valienė 
                                           (Pareigos)                                                                                                               ( Parašas )                                    (Vardas, pavardė) 


