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Metiniai uždaviniai: 

1.  Į meninius edukacinius užsiėmimus įtraukti kuo daugiau  Užvenčio seniūnijos   gyventojų. 

2.  Sudaryti įvairiapusišką užimtumą skirtingo amžiaus kaimo žmonėms. 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos sritis Veiklos turinys Laikas, terminai Laukiami rezultatai 

1.  Veiklos plano rengimas. Numatyti mėnesio veiklas. Sausio mėn. Parengtu sausio mėn. veiklos 

planu, centro lankytojai įsitrauks į 

veiklų planavimą, pasidalins 

atsakomybe. 

  1.1. Edukaciniai užsiėmimai 

.“ Pasisiūk Kalėdinę dekoraciją“. 

 

 

 

Centro  lankytojai  siūs  iš veltinio 

kalėdines dekoracijas. 
Sausio 3-4 d. Užsiėmimų dalyviai siūs  iš parengtų 

veltinio medžiagos  iškarpų kalėdines 

dekoracijas: batelius , pirštines  ir kt. 

2. Veiklos plano sudarymas. Numatyti mėnesio veiklas. Vasario  mėn. Parengtu vasario mėn. veiklos 

planu, centro lankytojai įsitrauks į 

veiklų planavimą, pasidalins 

atsakomybe. 

 
 
 
 

2.1. Susutikimas su  LR seimo nariu 

Remigijumi Žemaitaičiu. 
 

 Gyventojai susipažins su LR seimo 

nario Remigijaus  Žemaitaičio 

veiklos ataskaita. 
 

Vasario 02 d. Vietos gyventojai daugiau sužinos 

apie seimo nario darbą , 

priimamus įstatymus ir 

suteikiamas paslaugas 

gyventojams. 

2.2. Paroda „Tautiniai raštai juostose“. 

  

Tautinių juostų paroda skirta 

Vasario 16  minėjimui. 
Vasario 15 d. Centro lankytojai studijuos 

tautinius raštus, ornamentus  

išaustus juostose. 



2.3. Vasario 16 – osios akto signatarai ir 

jų nuopelnai Lietuvos Valstybei. 
Pažintis su   Lietuvos valstybingumo 

1918 m. Vasario 16 –osios aktu.  

Vasario 15 d. Centro lankytojai peržiūrės 

skaidres Lietuvos istorijos,  apie 

20 vyrų, kurie parengė ir savo 

parašais įteisino svarbiausią 

Lietuvos valstybingumo 

dokumentą 1918 Vasario 16 –

osios aktą. 

2.4. Mokymai suaugusiems .  Psichikos sveikatos raštingumo 

mokymai. 
Vasario 7-8 d. Minupių centro lankytojai 

nuotoliniu būdu dalyvaus 

mokymuose išmok padėti sau ir 

kitam“. 

3. Veiklos plano sudarymas. Numatyti mėnesio veiklas. Kovo  mėn. Parengtu kovo mėn. veiklos planu, 

centro lankytojai įsitrauks į veiklų 

planavimą, pasidalins atsakomybe. 

 3.1. Kovas grįžtančių paukščių 

mėnuo. 

Mokiniai rinks  informaciją apie 

Lietuvoje gyvenančius paukščius. 

Kovo 10-25 d. Moksleiviai pieš paukščius ir  

sužinos kokias  senoliai šventes 

rengdavo kovo mėnesį 

belaukdami parskrendančių  

paukščių.  

 3.2. Užsiėmimai suaugusiems. Nuotoliniai skaitmeninio raštingumo 

mokymai. 

Kovo 02 d. Išmoks sukurti skelbimo plakatą ir 

kt. 

4. Veiklos plano sudarymas. Numatyti mėnesio veiklas. Balandžio  mėn. Parengtu balandžio mėn. veiklos 

plan,. centro lankytojai įsitrauks į 

veiklų planavimą, pasidalins 

atsakomybe. 

 4.1.Akcija „Išsaugok vabalėlį ir 

žemės lopinėlį“.  

Akcijos tikslas paminėti pasaulinę 

Žemės dieną. 

Balandžio 9d Moksleiviai tvarkys centro parko 

teritoriją,  stebės aplinką,  

vabalėlius, augalus, juos pieš. 

Taip išmoks saugoti gamtą. 

 4.2. Velykų belaukiant. Bus daromos velykinės dekoracijos 

iš vilnos, popieriaus ir dekoruojami 

kiaušiniai dekupažo technika. 

Balandžio 4-10 d. Velykinio medžio darymas ir 

puošimas velykinėmis 

dekoracijomis. 

4.3. Paslaugos suaugusios. VMI gyventojų pajamų 

deklaravimas. 

Balandžio 01- 28 

d. 

Vietos ūkininkams deklaruojamos 

pajamos valstybiniai mokesčių 

inspekcijai už 2021 m.  



 4.4.Pasiruoškim motinos dienai. Moksleiviai mokomi, kaip padėkoti 

savo mamytėms už rodomą jiems 

meilę ir šilumą. 

Balandžio 27-28 d. Vaikai darys dovanas savo 

mamytėms . 

5.  Veiklos plano sudarymas. Numatyti mėnesio veiklas. Gegužės  mėn. Parengtu gegužės mėn. veiklos 

planu, centro lankytojai įsitrauks į 

veiklų planavimą, pasidalins 

atsakomybe. 

 5.1. Virtuali darbų paroda  

„ Darželio gėlė – tulpė“. 

Vietos gyventojai bus įtraukti į 

gražiausių auginamų tulpių rinkimą 

dalinsis informaciją kaip jas auginti, 

prižiūrėti. 

Gegužės 23-31 d. Kaimo moterys dalinsis 

nuotraukomis savo darželiuose 

auginamomis tulpėmis. Jų dėka 

sužinosime kokių įvairių spalvų, 

formų auga mūsų kaime. Moterys 

dalinsis gėlių svogūnėliais , kurių 

dėka  darželiai taps dar gražesni, 

spalvingesni. 

 5.2.Edukaciniai  užsiėmimai 

Pirografija. 

 

Ant medinių paviršių bus 

išdeginami įvairūs paveikslėliai. 

 

Gegužės  mėn. Moksleiviai medines menteles, 

pjaustymo lenteles puoš įvairiais 

ornamentais. Darbeliai virs 

dovanėlėmis artimiesiems. 

6. Veiklos plano sudarymas. Numatyti mėnesio veiklas. Birželio  mėn. Parengtu birželio mėn. veiklos 

planu, centro lankytojai įsitrauks į 

veiklų planavimą, pasidalins 

atsakomybe. 

 6.1.Popietė ,,Kai man liūdna – aš su 

knyga gyvenu,,. 

Užsiėmimai su Užvenčio biblioteka. 

Skaitysim,  siūsim pasakų herojų. 

Birželio 28 d. Vaikai turiningai leis laisvalaikį su 

knyga, pasisiūs pasakos herojų. 

 6.2. Išvyka į Plikšilio mišką.  Pristatyti Žemaitės bibliotekos 

parašytą kraštotyros darbą apie 

Martyno pušies – Plykšilio miško 

šventą medį.   

Birželio  mėn. Sužinos apie   Martyno pušies 

stebuklus žmonių tikėjime, 

prisiminimuose, pasakojimuose. 

7. Veiklos plano sudarymas. Numatyti mėnesio veiklas. Liepos   mėn. Parengtu  liepos mėn. veiklos 

planu, centro lankytojai įsitrauks į 

veiklų planavimą, pasidalins 

atsakomybe. 

 7.1. Edukaciniai užsiėmimai 

„Naminukas geroji namų dvasia“. 

Užsiėmimai su Užvenčio biblioteka. 

Ieškosime knygose informacijos 

apie Naminukus. 

Liepos   mėn. Vaikai turiningai leis laisvalaikį su 

knyga, pasisiūs Naminuką, kuris 

taps namų talismanu. 



8. Veiklos plano sudarymas. Numatyti mėnesio veiklas. Rugpjūčio   mėn. Parengtu rugpjūčio mėn. veiklos 

planu, centro lankytojai įsitrauks į 

veiklų planavimą, pasidalins 

atsakomybe. 

 8.1.  Paroda „Gėlių sinfonija“. Paveikslų paroda gėlių tematika. Rugpjūčio   mėn. Paroda skirta atsisveikinti su 

vasara. 

 8.2. Edukaciniai užsiėmimai  

„ Aš mažasis drambliukas“. 

Skirta paminėti pasaulinę dramblių 

dieną. 

Rugpjūčio 12 d. Moksleiviai bus supažindinti su 

drambliais jų gyvenimo būdų ir 

pasisiūs po drambliuką. 

9. Veiklos plano sudarymas. Numatyti mėnesio veiklas. Spalio   mėn. Parengtu spalio mėn.veiklos 

planu, centro lankytojai įsitrauks į 

veiklų planavimą, pasidalins 

atsakomybe. 

 9.1. Popietė „Gyvenimo spalvos“. Skirta paminėti tarptautinę 

pagyvenusių žmonių dieną. 

Spalio 01 d. Skirsime dėmesį vyresnio amžiaus 

žmonėms, bendraudami, 

dalindamiesi savo problemomis, 

ieškosime sprendimo būdų.   

 9.2. Paroda „Puošni kostiumo dalelė“.  Kaklaraiščių paroda , skirta 

Pasaulinei kostiumų dienai 

paminėti. 

Spalio 13 d. Priminsime vyrams kokia puošni 

detalė prie kostiumo yra 

kaklaraištis. 

10. Veiklos plano sudarymas. Numatyti mėnesio veiklas. Lapkričio   mėn. Parengtu  lapkričio mėn. veiklos 

planu, centro lankytojai įsitrauks į 

veiklų planavimą, pasidalins 

atsakomybe 

 10.1. Edukaciniai užsiėmimai.  

Dekupažas ant žvakių. 
Mokinsis dekupažo technika puošti 

žvakes. 

Lapkričio   mėn. Papuoštomis dekupažo technika 

žvakėmis užsiėmimo dalyvės 

papuoš namus įvairiomis 

progomis. 

 10.2. Sveikatos pamokėlė. Pamokėlė skirta Tarptautinei  

nerūkymo dienai. 

Lapkričio   17 d. Vaikai sužinos apie kokią žalą 

sveikatai daro rūkymas. 

12. Veiklos plano sudarymas. Numatyti mėnesio veiklas. Gruodžio  mėn. Parengtu gruodžio mėn. veiklos 

planu, centro lankytojai įsitrauks į 

veiklų planavimą, pasidalins 

atsakomybe. 

 12.1. Kalėdų belaukiant. Centro lankytojai darys kalėdines 

dekoracijas. 

Gruodžio  mėn. Centro lankytojams sudarysime 

sąlygas įvairia technika pasidaryti 



kalėdines dekoracijas, kuriomis 

pasipuoš savo namus. 

 12.2. Edukaciniai užsiėmimai „Vilnos 

kelias“ 

Užsiėmimų tikslas kuo daugiau apie 

vilną. 

Gruodžio  mėn. Aplankysime vietos ūkininkę 

auginančią avis, sužinosime apie 

vilną, darysime muilus šveistukus. 

13. 13.1.Dailė ir darbai iš įvairių 

medžiagų. 

Vaikai įvairiomis   meninėmis 

raiškos priemonėmis, gamtos 

medžiagomis , pieš ,darys darbelius. 

Nuolat. Moksleiviai mokomi turiningai 

leisti laisvalaikį, piešiant, darant 

įvairius darbelius įvairią  techniką. 

14. 14.1. Stalo žaidimai. 
 

 Išminties dėžutė, šaškės, domino, 

monopolis, dėlionės, biliardas  ir kt.  

Nuolat.  Stalo žaidimai suteiks progą 

praleisti turiningą  laiką kartu su 

draugais.  

15. 15.1. Virtuali darbų paroda „Mano 

augintis“ 

Suorganizuoti nuotraukų parodas su 

augintiniais . 
Balandžio 8-22 d. 

Rugpjūčio 8-26 d. 

Gruodžio 5-16 d. 

Šių darbų dėka atsikleis kaimo 

žmonių meninis skonis, 

kūrybiškumas. 

16. 16.1. Paslaugos suaugusiems. Internetinė bankininkystė- sąskaitų 

apmokėjimas, apdraudžiamas turtas , 

dokumentų atspausdinimas ir kt. 

Nuolat. Šios paslaugos reikalingos  

vyresnio amžiau žmonėms 

neturintiems namuose 

kompiuterių. 

17. 17.1.Finansavimo šaltinių ieškojimas. Socialinių partnerių ir vietos 

bendruomenės įtraukimas į veiklą. 

Nuolat. Lėšos reikalingos darbo  

priemonėms įsigyti.  

 

18. 18.1. Bendradarbiavimas su 

partneriais. 

Centro veiklos pristatymas 

organizuojant meninius edukacinius 

ir kūrybinius užsiėmimus plėtojant 

bendradarbiavimą su partneriais. 

Nuolat. Per meninius gebėjimus kaimo 

žmonėms,  tobulins  socialinius 

įgūdžius ir tarpusavio 

bendradarbiavimą.  

 

Minupių UD centro veiklos organizatorė                                                                                                                                         Eurika Drungilienė 


