
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJA 

                                                              KOLAINIŲ  DAUGIAFUNKCINIO CENTRO 

2022 M. METINĖ  VEIKLOS  
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I.  TIKSLAI, UŽDUOTYS, ĮGYVENDINTOS VEIKLOS,  REZULTATAI 2022 METŲ  

      

       Tikslai ir uždaviniai 

TIKSLAS :  

 Per įvairias veiklas, bendradarbiaujant su panašia veikla užsiimančiais daugiafunkciais centrais, bibliotekomis, kaimo bendruomene, ugdyti 

Kolainių daugiafunkcio centro lankytojų meninius gebėjimus, kūrybinę saviraišką, formuoti ir stiprinti įvairių gyventojų grupių vertybes ir 

bendruomeniškumo jausmą. 

 

                  

UŽDAVINIAI: 

 

1. Viešinti DC veiklą, kad kuo daugiau žmonių ateitų į centro organizuojamas veiklas.  

2. Organizuoti įvairias veiklas, edukacinius užsiėmimus, renginius, žygius, paskaitas užimtumui gerinti, laisvalaikiui praleisti. 

3. Suorganizuoti paskaitų ciklą apie sveikatos stiprinimą. 

              

Metinė veiklos ataskaita 

1.Lentelė. 

 
Veiklos 

pavadinimas 

Data Renginio pavadinimas Daly

viai 
Rezultatas Vykdytojai 

1. Edukacinė  

veikla. 

 

2022-

03-29 

1.1. Edukaciniai užsiėmimai.    

Dekoratyvinių kiaušinių 

marginimas. 

8  DC lankytojai supažindinti su kiaušinių  

marginimo technika, 

Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė.  

 

 2022-

04-05 

1.2. Edukacinis užsiėmimas. 

,,Velykinė puokštė“. 

9 DC lankytojai  gamino velykines 

puokštes, kuriomis buvo papuošta 

daugiafunkcio centro erdvė. 

Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 



 2022-

04-11 

1.3. Edukacinis užsiėmimas.  

Iš vilnonio audinio siūti 

kiaušiniai. 

10  Iš parengtų iškarpų DC lankytojai siuvo 

velykinius kiaušinius. Vėliau jais papuošė 

medelį daugiafunkciame centre. 

Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

 2022-

08 23 

1.4. Edukacinis užsiėmimas 

,,Pasidaryk apyrankę“. 

7 Vaikai mokėsi iš karoliukų susiverti 

apyrankę. 

Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

 2022-

08-18 

1.5. Edukacinis užsiėmimas. 

,,Krepšelio gamyba“. 

11 Pravestas edukacinis užsiėmimas 

Užvenčio bibliotekos mažiesiems 

lankytojams. Vaikai mokėsi pinti krepšelį 

iš vienkartinio puodelio ir siūlų bei juos 

papuošė. 

Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

Regina Karpienė – Užvenčio 

bibliotekininkė. 

 

 2022-

08-30 

1.6. Edukacinis užsiėmimas. 

,,Pasakų namelis“. 

6 Vaikai iš gamtinės medžiagos 

(kankorėžių ir pagaliukų) karštais klijais 

klijavo  pasakų  namelius.  

Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

 2022-

10-31 

1.7. Edukacinis užsiėmimas. 

,,Moliūgų skaptavimas“. 

10 DC lankytojai buvo mokomi skaptuoti 

moliūgus, kuriais papuoštas 

daugiafunkcio centro įėjimas. 

Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

 

 2022-

11-03 

1.8. Edukacinis užsiėmimas. 

,,Atvirutės iš šiaudų“. 

9 Vaikai su tėvais mokėsi daryti atvirutes iš 

šiaudų.  

Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

 

 2022-

11-04 

1.8. Edukacinis užsiėmimas.   

,,Obuolių kepimas“. 

6 Vaikai mokėsi pasiruošti obuolius 

kepimui (nuplauti, išvalyti, įdaryti it pan.) 

bei juos  išsikepti. 

Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

Vaida Linikienė – Kolainių 

kaimo bendruomenės 

pirmininkė. 

 



 2022-

12-02 

1.9. Edukacinis užsiėmimas. 

,,Kvepiančios muilo gėlės“. 

 

14 Vaikai ir suaugusieji mokėsi gaminti 

muilo gėlės. 

Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

 2022-

12-10 

1.10. Edukacinis užsiėmimas. 

,,Kūčiukų kepimas“ ir 

kisieliaus virimas. 

12 Vaikams pristatyta informacija apie 

kūčiukus, t. y. kaip atsirado, iš ko ir dėl 

ko gaminami. Vėliau patys juos gamino ir 

kepė.  Mokėsi virti kisielių. 

Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

 2022-

12-10 

1.11. Kalėdinės eglutės 

pynimas ir puošimas, kalėdinių 

dovanėlių ruošimas.  

12 Papuošta kalėdinė eglutė, paruoštos 

kalėdinės dovanėlės vaikams.  

Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

Kolainių kaimo bendruomenės 

nariai. 

 2022-

12-14, 

2022-

12-15 

1.12. Edukacinis užsiėmimas. 

,,Imbierinių sausainių 

kepimas“. 

14 DC lankytojai buvo mokosi išsikepti 

imbierinius sausainius bei juos dekoruoti.  

Iškeptais sausainiais buvo vaišinami 

kalėdinės eglutės įžiebimo šventės 

dalyviai.   

Irena Lidkauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

Kolainių seniūnaitijos 

seniūnaitė Violeta 

Zubreckienė. 

Kolainių kaimo bendruomenės 

nariai. 

2. Ugdymas ir 

kūrimas sveikos 

ir saugios 

bendruomenės 

aplinkos. 

2022-

02-15 

2.1. Paskaita ,,Sveika 

gyvensena ir mityba“. 

14 Centro lankytojai supažindinti kaip 

sveikai maitintis, judėti, miegoti ir 

džiaugtis gyvenimu. 

Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

Gydytoja - lektorė  Asta 

Jokubkienė. 

Kelmės raj. Savivaldybės 

visuomenės sveikatos centro 

specialistė -  Audronė 

Palubinskienė 

2022-

02-25 

2.2. Paskaita ,,Pirma pagalba“. 12 DC lankytojai supažindinti kaip suteikti 

pirmą pagalba ištikus nelaimei. 

Vienas lankytojas gavo pirmos pagalbos 

pažymėjimą. 

Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

Gydytoja - lektorė  Jolanta 

Birbalienė.  

Kelmės raj. Savivaldybės 

visuomenės sveikatos centro 



specialistė -  Audronė 

Palubinskienė. 

 

2022-

03-17 

2.3. Paskaita ,,Emocinė būsena 

ir jos įtaka sveikatai“. 

11 Paskaitos metu DC lankytojai sužinojo 

kokią įtaką mūsų gyvenime daro emocinė 

būsena. 

Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

Gydytoja - lektorė  Jolanta 

Birbalienė. 

Kelmės raj. Savivaldybės 

visuomenės sveikatos centro 

specialistė -  Audronė 

Palubinskienė. 

 

2022-

05-24 

2.4. Paskaita ,,Vėžio 

prevencija“. 

11 Lankytojai supažindinti kaip elgtis susirgus 

vėžio liga. 
Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

Gydytoja - lektorė  Giedrė 

Strumilienė. 

Kelmės raj. Savivaldybės 

visuomenės sveikatos centro 

specialistė -  Audronė 

Palubinskienė. 

 

2022-

08-09 

2.5. Akių patikra. 8 Lankytojams  tikrino akis, buvo priskirti 

akiniai. 
Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

2022-

09-26 

2.6. Paskaita ,,Streso kilmė, 

valdymas. Nerimo įveikų 

mažinimo strategijos.  ŠKL ( 

širdies ir kraujagyslių ligų 

prevencija). Praktinis 

patyrimas. 

  

13 Lankytojai supažindinti kaip stresas veikia 

širdį ir kraujagysles. 
Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

Psichologė – Dovilė 

Navikienė. 

 Kelmės raj. Savivaldybės 

visuomenės sveikatos centro 

specialistė -  Audronė 

Palubinskienė. 

 

2022-

11-16 

2.7. Paskaita ,,Širdies ir 

kraujagyslių ligų ir cukrinio 

13 Pristatyta sveikatos stiprinimo programa, 

sudarytas pirminės prevencijos priemonių 
Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 



diabeto profilaktika“. planas. 

 

 

Kelmės raj. Savivaldybės 

visuomenės sveikatos centro 

specialistė Audronė 

Palubinskienė. 

2022-

12-01 

2.8. Paskaita ,,Streso reikšmė 

ligų atsiradimui, streso 

valdymo technikos“. 

11 Sveikatos stiprinimo programa. 

Sužinojome kaip mus veikia stresas ir kaip 

jį valdyti. 

Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

Kelmės raj. Savivaldybės 

visuomenės sveikatos centro 

specialistė – Kristina Šimkienė. 

3. Dalyvavimas  

konkursuose, 

parodos. 

2022-

02.09 

3.1. Sigitos Šatkauskaitės 

piešinių paroda ,,Potėpio 

atspindžiai“ 

28 DC lankytojai susipažįsta su vietinės 

dailininkės piešiniais. 

Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

 2022-

05-10 

3.2. Virtuali stiklo paroda.  Susipažinimas su stiklo menu. Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

 2022-

05-31 

3.3. Nuotraukų konkursas 

,,Gražiausia tulpė“. 

18 Susipažinimas su įvairių rūšių tulpėmis. Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

 2022-

06-03 

3.4. Respublikinis piešinių 

konkursas ,,Medžio kelias“. 

12 Vaikai piešė piešinius, susijusius su 

medžiais.  

Piešiniai išsiusti miškininku skelbtam 

konkursui ,,Medžio kelias“. 

 

Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė 

 2022-

10-25 

3.5. Zitos Andrijauskienės  

karpinių paroda. 

32 Centro lankytojai supažindinti su 

buvusios Kolainių mokyklos mokytojos 

Zitos Andrijauskienės darbais. 

Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

 2022-

12-05 

3.6. Vaidos Kučinskienės 

fotonuotraukų paroda ,,Kelionė 

po Europa“. 

55 Centro lankytojai susipažino su Italijos, 

Šveicarijos ir Vokietijos gamtos vaizdais. 

Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

 2022-

12-06 

3.7. Zitos Andrijauskienės  

,,Kalėdinių atviručių“ paroda. 

55 Centro lankytojai susipažino su buvusios 

Kolainių mokyklos mokytojos darbais. 

Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

4. 

Supažindinimas 

su Lietuvos 

istorija per 

pilietines akcijas. 

2022-

02-14 

4.1.Pilietinė akcija, skirta 

Vasario 16 d. paminėti. 

11 DC lankytojams parodytas filmas 

,,Lietuvos Nepriklausomybės istorija“. Su 

lankytojai prisiminta kuo  vasario 16-oji 

diena yra išskirtinė mūsų tautai ir 

valstybei. 

Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 



 2022-

03-12 

4.2. Pilietinė akcija skirta kovo 

11 – ąjai paminėti. 

53 DC lankytojams surengtas koncertas.  

Koncertavo  Kelmės meno kolektyvas 

,,Mūza“, mišrus vokalinis ansamblis 

,,Varsa“, Lupikų vokalinis ansamblis 

,,Vakarė“. 

Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

 2022-

07-06 

4.3. Visuotinė pilietinė akcija  

,,Tautinė giesmė aplink 

pasaulį“. 

31 Lietuvos Mindaugo karūnavimo dienai 

paminėti vyko kūrybinis vakaras su 

Valerija Adomaitiene ,,Gimtinės takais“. 

21.00 val. sugiedotas himnas. 

Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

Kolainių kaimo bendruomenė. 

      

5.Ekskursijos, 

žygiai. 

2022-

03-30 

5.1. Ekskursija į Tytuvėnų 

piligrimų centrą. 

23 Organizuota ekskursija į Tytuvėnų 

piligrimų centro naktinę ekskursiją 

,,Miestelis ir vienuolynas, Vakaro 

sutemos“. Susipažinome su Tytuvėnų 

bažnyčios istorija. 

Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

 2022-

04-06 

5.2. Pasivaikščiojimas su 

šiaurietiškomis lazdomis iki 

Vėžežerio ežero. 

6 Sveikatos stiprinimas. Prisiminta kaip 

taisyklingai reikia vaikščioti šiaurietiško 

ėjimo lazdomis bei nueita iki Vėžežerio 

ežero. 

Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

 2022-

03-11 

5.3. Žygis į Pavandenės 

alkakalnį – sklepkalnį. 

26 Žygiuota 18 km., kai kas su augintiniais. 

Prie žygio prisijungė Kražių seniūnijos 

žemaitukų mylėtojai ir jų vadovas Marijus 

Čekavičius.  

Žygyje pasigrožėję gražiais gamtos 

vaizdais.  

Susipažinome su Pavandenės alkakalnio – 

sklepkalnio istorija.  

  

Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

Kolainių kaimo bendruomenės 

nariai. 

2022-

06-28 

5.4. Išvyka į Moteraičio 

piliakalnį. 

11 Susipažinimas su vaistažolėmis. Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė 

2022-

08-19 

5.5. Išvyka į Pašilėnų 

daugiafunkcį centrą. 

14 Susipažinimas su Beržėnų (Pašilėnų) 

miesteliu, senais dvaro rūmais. Aplankytas 

daugiafunkcio centro  muziejus. 

Pabendrauta su kaimo gyventojais. 

Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

Dalia Valienė – Pašilėnų centro 

veiklos organizatorė. 



6. Suaugusiųjų 

neformalus 

švietimas, 

užsiėmimai, 

diskusijos ir  kt 

2022 6. 1. Teikiamos paslaugos  

(elektroninės bankininkystės,  

apsipirkimai parduotuvėse). 

9 Šia paslauga pasinaudojo vyresnio 

amžiaus žmonės, neturintys namuose 

kompiuterių. Padėta užsisakyti galvijų 

numerius; sudarytos sutartys su 

nepriklausomais elektros tiekėjais; 

sukurti elektroniniai paštai; apsipirkti 

elektroninėse parduotuvėse, užsakytos 

kredito kortelės. 

Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

7. Viešųjų erdvių 

tvarkymas, talka. 

2022-

04-01 

7.1. Talka Kolainių bažnyčioje. 7 Sutvarkyta bažnyčia, nuvalyti langai, 

paveikslai ir kt. darbai. 

Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

Irena Spudienė. 

2022-

04-12 

7.2. Velykinio vainiko pynimas 

prie Kolainių bažnyčios. 

9 Nupintas velykinis vainikas prie 

bažnyčios. Papuošta viešoji erdvė. 

Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

Irena Spudienė. 

2022-

04-23 

7.3. Akcija ,,Darom“. 15 Švarinama kaimo aplinka. Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

Kolainių kaimo bendruomenė. 

2022-

06-16 

7.4. Talka prie Kolainių 

bažnyčios. 

8 Sutvarkyta vieša erdvė prie bažnyčios. Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

Irena Spudienė. 

8.Renginiai, 

popietės. 

 

2022-

02-23 

8.1. Popietė ,,Grožio 

valandėlė“. 

5 Lankytojai supažindinti su Mary Kay 

kosmetika. 

Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

Kristina Beržanskienė. 

2022-

03-12 

8.2. Koncertas ,,Draugystės 

vakaras“ skirtas paminėti  

Kovo – 11-ąją Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo 

dieną. 

53 Koncertavo  Kelmės meno kolektyvas 

,,Mūza“, mišrus vokalinis ansamblis 

,,Varsa“, Lupikų vokalinis ansamblis 

,,Vakarė“. 

Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

Kolainių kaimo bendruomenės 

nariai. 

2022- 8.3. Popietė su  ukrainiečiais. 45 Po Šv. mišių Kolainių cerkvėje priimti Irena Lidikauskienė – centro 



04-02 ukrainiečiai, kurie prie bendro pietų stalo 

vaišinosi stačiatikių kunigo ir 

bendruomenės narių vaišėmis. Bendrauta 

prie kavos, arbatos puodelio. 

veiklos organizatorė. 

Kolainių kaimo bendruomenės 

nariai. 

2022-

04-08 

8.4. Linijinių šokių repeticija. 6 Vyko linijinių šokių repeticijos. Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

2022-

04-22 

8.5. Popietė ,,Vaikų velykėlės“. 9 Vaikai piešė piešinukus, dalyvavo 

žaidime ,,Surask velykinį kiaušinį“. 

Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

 2022-

05-05 

8.6. Susitikimas su Camino 

Lituano piligrimais. 

40 Kartu su Kolainių kaimo bendruomene 

organizuotas susitikimas su Camino 

Lituano piligrimais, kurie tą dieną 

nužygiavo 40 km. Prie vaišių stalo 

pasidalinta dienos įspūdžiais, aptartas 

tolimesnis bendradarbiavimas  

Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

Kolainių kaimo bendruomenės 

nariai. 

 2022-

05-09 

8.7. Popietė su vaikais 

,,Gegužė – šeimos mėnuo“. 

8 Vaikai iš popieriaus darė zuikučius. Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

 2022-

06-09 

8.8. Užvenčio Šatrijos Raganos 

Pašilėnų DC lankytojų 

priėmimas. 

15 Pašilėnų DC lankytojams pravesta mini 

ekskursija Kolainių kaime, sudalyvavo 

sportinėse rungtyse ir šiltai pabendrauta 

prie kavos puodelio. 

 

Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

Dalia Valienė – Pašilėnų centro 

veiklos organizatorė. 

 2022-

07-05 

8.9. Popietė Minupių UDC  

,,Martyno pušis – Plykšilio 

miško šventas medis“. 

14 Dalyvavome Minupių UDC 

organizuojamoje popietėje. Dalia Valienė 

vaikams papasakojo legendą apie 

Martyno pušį.  

 

Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

Eurika Drungilienė – Minupių 

centro veiklos organizatorė. 

Dalia Valienė – Pašilėnų centro 

veiklos organizatorė. 

 2022-

07-07 

8.10. Popietė Minupių 

daugiafunkciame centre  

,,Kaip smagu, kad vasara 

atėjo“.  

32 Vaikai Minupių centre išgirdo pasaką 

apie Čipoliną, kurią sekė Užvenčio 

bibliotekininkė Regina Karpienė. Po to 

vaikai piešė Čipoliną, žaidė su animatore 

,,Kav Kav“. 

Eurika Drungilienė – Minupių 

centro veiklos organizatorė. 

Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

Regina Karpienė – Užvenčio 

bibliotininkė. 

 2022- 8.11. Renginys ,,Šeimų sporto 98 Padėta Kolainių kaimo bendruomenei Kolainių kaimo bendruomenė.  



08-06 šventė“. organizuoti šeimų sporto šventę. Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė 

 2022-

09-02 

8.12. Popietė ,,Kolainių 

mokyklai 205“. 

11 Lankytojai, atsinešę turimas nuotraukas iš 

mokyklos gyvenimo, prisiminė Kolainių 

mokyklos istoriją, jos gyvenimą. 

Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

 2022-

09-22 

8.13. Susitikimas su rašytojais 

Vytautu Almaniu ir Andriumi 

Almaniu. 

12 Rašytojas Vytautas Almanis pristatė 

knygą ,,Antrasis Žemgalių išėjimas“. 

Andrius Almanis perskaitė savo eiles. 

Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

 

 2022-

10-01 

8.14. Popietė ,,Iš gyvenimo 

patirties rieškučių išmintis 

byra“. 

36 Kolainių DC lankytojai sudalyvavo 

Pašilėnų daugiafunkcio centro surengtoje 

popietėje, kuri buvo skirta pagyvenusiu 

žmonių dienai paminėti. 

Dalia Valienė – Pašilėnų centro 

veiklos organizatorė. 

Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

 2022-

12-22 

10-15 

8.15. IV – Kopūstienės virimo 

čempionatas. 

14 Su Kolainių centro lankytojais  

laimėjome antra vietą kopūstienės virimo 

čempionate. 

Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

 2022-

10-24 

8.16. Susitikimas su seimo 

nariu Remigijumi Žemaitaičiu. 

20 Seimo narys pristatė savo veiklą seime 

bei atsakinėjo į gyventojams aktualius 

klausimus. 

Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

 

 2022-

11-10 

8.17. Popietė ,,Pyragų diena“. 7 Savo iškeptais pyragais, pyragėliais 

kaimo gyventojai rinkosi į DC, kur 

bendrai ragavo bei aukojo pinigus. 

Surinkti pinigai paaukoti ,,Išsipildymo 

akcija“. 

 

 

Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

 

 2022-

11-25 

8.18. Protmūšis ,,Auksinis 

ruduo“. 

35 DC darbuotojai padėjo Kolainių kaimo 

bendruomenei organizuoti protmūšį. 

Dalyvavo svečiai iš Užvečio 

bendruomenės, Lykšilio bendruomenės, 

Pašilėnų UDC lankytojai.  

 

Kolainių kaimo bendruomenės 

nariai. 

Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

 2022-

12-15 

8.19. Kalėdinės eglutės 

įžiebimas. 

56 Suorganizuota Kalėdinės eglutės 

įžiebimo šventė. 

Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

Kolainių kaimo bendruomenės 



nariai. 

9. Projektinė 

veikla 

2022-

04-

10,11, 

13 

9.1. Carito skelbta paramos 

rinkimo akcija Ukrainos 

žmonėms. 

 

 

12 

Surinkta įvairių daiktų ir pinigų Ukrainos 

žmonėms. Surinkti daiktai, priemonės ir 

kt. perduotos Užvenčio parapijos  

klebonui Aivarui  Jurgilui, kuris perdavė 

Ukrainos žmonėms. 

Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė 

 2022-

06-01 

iki 

2022-

08-31 

9.2. Piligrimų priėmimas.  Keliaujančių piligrimų priėmimas, 

bendravimas, mini ekskursija po kaimą. 

Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

Kolainių kaimo bendruomenė. 

 2022-

12 mėn.  

9.3. Akcija ,, Sušildyk 

Ukraina“. 

 Buvo renkamos skardinės, vaškas, 

kuriuos skirtos žvakių gamybai. 

Surinktos skardinės ir vaškas nuvežtas į 

surinkimo konteinerį Kelmėje. 

 

Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

Kolainių kaimo bendruomenė. 

 10. Nuolat Per 

metus 

  

8.1. Dailė ir darbai iš įvairių 

medžiagų. 

- Vaikai mokomi turiningai leisti 

laisvalaikį, piešiant, darant įvairius 

darbelius. 

Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

Per 

metus 

8.2. Stalo žaidimai, užduotys, 

diskusijos ir kt. 

- Užsiėmimų metu vaikai mokosi 

tarpusavio  bendravimo, komandinio 

darbo. 

Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

 Per 

metus 

8.3.Teikiamos paslaugos  

(elektroninės bankininkystės,  

apsipirkimai el. parduotuvėse ). 

- Šios paslaugos reikalingos vyresnio 

amžiaus žmonėms, neturintiems namuose 

kompiuterių.  

 

Irena Lidikauskienė – centro 

veiklos organizatorė. 

 

 

Pagrindiniai įgyvendinti 2022 metų uždaviniai ir pasieti veiklos rezultatai. 

2.Lentelė. 
Metų uždaviniai 

 

Siektini rezultatai Pasiekti rezultatai 

1. Viešinti DC veiklą, kad kuo daugiau Siekti, kad kuo daugiau į DC ateitų žmonių, Tiesiogiai ir betarpiškai buvo bendraujama su 



žmonių ateitų į centro organizuojamas 

veiklas.  

dalyvautų organizuojamose veiklose.   gyventojais, skambinta telefonu, skelbta 

informacija socialiniuose tinkluose, grupėse apie 

DC veiklą, vykdomus užsiėmimus, renginius ir kt.  

 

2. Organizuoti įvairias veiklas, edukacinius 

užsiėmimus, renginius, žygius, paskaitas 

užimtumui gerinti, laisvalaikiui praleisti. 

 

 

Suorganizuoti ne mažiau kaip 10 edukacinių 

užsiėmimų, 3 renginius, 1 žygį ir t.t. 

Suorganizuota 12 edukacinių užsiėmimų, 2 

žygiai, 7 parodos, 19 renginių, popiečių, 3 

ekskursijos, sudalyvauta 3 akcijose ir kt. veiklose. 

 

3. Suorganizuoti paskaitų ciklą apie sveikatos 

stiprinimą. 

 

Siekti ugdyti sveiką gyvenimo būdą bei 

bendradarbiaujant su Kelmės rajono 

savivaldybės Visuomenės sveikatos biuru 

surengti bendrus užsiėmimus sveikatos 

stiprinimo klausimais. 

 

Suorganizuotos 8 paskaitos apie sveikatą. 

 

 Centro veiklos viešinimas per 2022 metus  

 

 3.Lentelė 
 

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“ 

 

1 Irena Lidikauskienė. 

Kolainių kaimo bendruomenės socialiniame tinklalapyje facebook. 

 

12 Vaida Linikienė. 

Užvenčio m. bibliotekoje  ir socialiniame tinklalapyje facebook.  

 

1 Regina Karpienė. 

Minupių daugiafunkcinio universalus centro socialiniame tinklalapyje 

facebook.  

2 Eurika Drungilienė. 



 

Pašilėnų daugiafunkcinio universalaus centro tinklalapyje facebook. 4 Dalia Valienė. 

Kelmės savivaldybės internetinėje svetainėje ir socialiniame 

tinklalapyje facebook. 

 

1 Irena Lidikauskienė. 

Kolainių daugiafunkcinio centro socialiniame tinklalapyje facebook. 

 

65 Irena Lidikauskienė. 

,, Alio Raseiniai‘‘ socialiniame tinklalapyje facebook. 

 

1 Irena Lidikauskienė. 

 

     Pastaba: Nuolat ir įvairiomis formomis (socialiniuose tinkluose, gimnazijos  ir  savivaldybės interneto svetainėje  ) buvo informuojama rajono 

visuomenė apie centro vykdomą veiklą pasiekimus. Paviešinta veikla 87 kartus.   

 

 

 

 

 

 

 

 Ūkinė ir organizacinė veikla. 

4. Lentelė. 
 

Numatomi darbai        Rezultatas                         Vykdytojas Atsakingas asmuo 

1.  Kraustymasis iš senosios 

mokyklos į naujas patalpas. 

Suorganizuota talka iškraustyti senąją 

mokyklą. 

Kolainių daugiafunkcis centras. 

Kolainių kaimo bendruomenė. 

Užvenčio seniūnija. 

 

Irena Lidikauskienė– centro veiklos 

organizatorė. 

Linas Mačernius. 

2. Kraustymasis.  Išvalyti, sutvarkyti kabinetai. Į paruoštas 

patalpas sunešti baldai. 

Kolainių daugiafunkcis centras. 

Užvenčio Šatrijos Raganos 

darbininkai. 

Irena Lidikauskienė – centro veiklos 

organizatorė. 

 

3. Medžio granulių 

sunešimas į vidų. 

Paruošta patalpa sudėti granulėms. 

Suorganizuota talka. 

Kolainių daugiafunkcis centras. 

Užvenčio Šatrijos Raganos 

moksleiviai. 

Irena Lidikauskienė – centro veiklos 

organizatorė. 

 

4.  Finansavimo šaltinių Socialinių partnerių ir vietos Kolainių daugiafunkcis centras. Irena Lidikauskienė – centro veiklos 



ieškojimas centro veiklai 

vykdyti. 

bendruomenės įtraukimas į veiklą. organizatorė. 

 

5. Bendradarbiaujant su 

socialiniais partneriais 

edukacinių veiklų 

organizavimas.  

Su socialiniais partneriais sudaryti 

bendradarbiavimo veiklų planai. 

Kolainių daugiafunkcis centras. Irena Lidikauskienė – centro veiklos 

organizatorė. 

 

6. Idėjų generavimas. 

 

Kartu su bendruomene aptariami 

poreikiai, lūkesčiai naujiems projektams 

rengti, kurie aktualūs DC veiklai. 

 

 

Kolainių daugiafunkcis centras. 

Kolainių kaimo bendruomenė. 

Irena Lidikauskienė – centro veiklos 

organizatorė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lėšos gautos centro veiklai vykdyti iš rėmėjų  

5.Lentelė. 
Eil. 

Nr. 

Išlaidų pavadinimas Gautos lėšos  

 

 Partnerių 

organizacijos, įstaigos 

pavadinimas  

Suma Lėšos panaudotos 

1. Priemonės muilo gamybai. Iš Kolainių kaimo 

bendruomenės parengto 

projekto lėšų bei nario 

mokesčio. 

Kolainių kaimo 

bendruomenė. 

61,70 Edukacinis užsiėmimas ,,Kvepiančios 

muilo gėlės“. 

 

2. Vilnonis audinys, siūlai, juostelės. Kolainių kaimo 

bendruomenės nario 

mokestis. 

Kolainių kaimo 

bendruomenė. 

25,00 Edukacinis užsiėmimas.  

Iš vilnonio audinio siūti kiaušiniai. 

3. Džiuto siūlai. Kolainių kaimo Kolainių kaimo 20,00 Edukacinis užsiėmimas ,,Krepšelio 



bendruomenės nario 

mokestis. 

bendruomenė. gamyba‘‘. 

4. Maisto produktai. Kolainių kaimo 

bendruomenės nario 

mokestis. 

Kolainių kaimo 

bendruomenė. 

200,00 Edukaciniai užsiėmimai: ,,Obuolių 

kepimas“, ,,Kūčiukų kepimas“, 

,,Imbierinių sausainių kepimas“., 

Kelmės meno kolektyvų narių 

vaišinimas; piligrimų, ukrainiečių, 

svečių iš kitų DC lankytojų 

pavaišinimas. 

  
 

Iškilusios problemos vykdant veiklas 

 
Lėšų trūkumas edukacinių užsiėmimų organizavimui. Reikalingas spausdintuvas, kanceliarinės priemonės (rašymo-piešimo priemonės, popierius, 

žirklės ir pan.). Sugedusi žoliapjovė, reikalingas kastuvas, plastikinis grėblys, nes nuo senumo sulūžo, higienos priemonių. 

 

 

 

II .  NUMATOMI  TIKLAI ,  UŽDAVINIAI 2023 METAMS 

 

 Planuojami  tikslai ir uždaviniai 2023 metams 

TIKSLAS : 

 

   Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais vykdyti įvairiapusišką užimtumą skirtingo amžiaus kaimo žmonėms. 

 

UŽDAVINIAI  :  

 

1.  Ugdyti meninę kompetenciją, kūrybiškumą vietinių gyventojų organizuojant edukacinius užsiėmimus. 

2. Skatinti sveiką gyvenimo būdą, organizuojant žygius. 

 

 

 

 

 



Parengė 
Centro veiklos organizatorė                                         Irena Lidikauskienė            
Parengė:                                                                                                                   Vardas pavardė  parašas   

2022-12-31 


