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I.  TIKSLAI , UŽDUOTYS , ĮGYVENDITOS VEIKLOS,  REZULTATAI    2022  METŲ  
 

Tikslai ir uždaviniai 

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 kuo daugiau  Užvenčio seniūnijos kaimų  gyventojų. 

2.  Sudaryti įvairiapusišką užimtumą skirtingo amžiaus kaimo žmonėms. 

3.  Pristatyti kraštotyros darbą apie Martyno pušies – Plykšilio miško šventą medį. 

4.  Įamžinti virtualioje parodoje nuotraukas „Mano augintinis „  . 

 

 
 

Metinė veiklos ataskaita 

1.Lentelė. 
Veiklos 

pavadinimas 

Data Renginio pavadinimas Daly

viai 
Rezultatas Vykdytojai 

1. Edukacinė  

veikla. 

 

2022-

01-04 

1.1. Edukaciniai užsiėmimai. 

“ Pasisiūk Kalėdinę dekoraciją“. 
13 Užsiėmimų dalyviai siuvo  iš parengtų 

veltinio medžiagos  iškarpų kalėdines 

dekoracijas: batelius , pirštines  ir kt. 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė.  

 

 2022- 

03 -09 

1.2.Edukaciniai užsiėmimai.  

„Paukščiai – taikos ir vilties 

simboliai“ skirti paminėti 

Kovo-11-ąją. 

12 Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos 

bibliotekoje    surengtuose  edukaciniuose 

užsiėmimuose „Paukščiai – taikos ir 

vilties simboliai“ moksleiviai siuvo 

paukščius tautinėmis spalvomis , kaip 

simbolius laisvei Lietuvai ir Ukrainai. 

 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė.  

Gražina Montrimienė – 

pailgintos dienos grupės 

auklėtoja.  

Laima Norkienė 

bibliotekininkė. 



 

 

2022-

03-31 

1.3. Popietė „Mano 

mėgstamiausia  vaikystės 

knyga“. 

14 Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos 

pailgintos grupės ir Maltiečių vdc 

mokiniai Užvenčio m. bibliotekoje 

paminėjo Tarptautinę vaikų knygos dieną 

siūdami pasakos herojų „Zuikį Puikį“. 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė.  

Užvenčio m. bibliotekininkė 

Regina Karpienė. 

Užvenčio Maltiečių dienos 

centro darbuotoja-Vaida 

Leščiauskienė. 

Gražina Montrimienė – 

pailgintos dienos grupės 

auklėtoja . 

2022-

04-

12/15 

1.4. Edukaciniai užsiėmimai. 

„Pasisiūk Velykinę 

dekoracija“. 

. 

 

21 Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos 

pailgintos grupės ir Maltiečių vdc 

mokiniai siuvo iš parengtų veltinio 

medžiagos  iškarpų velykines dekoracijas 

Užvenčio bibliotekoje, Minupių ud 

centre. 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė.  

Užvenčio m. bibliotekininkė 

Regina Karpienė. 

Užvenčio Maltiečių dienos 

centro darbuotoja-Vaida 

Leščiauskienė.  

Gražina Montrimienė – 

pailgintos dienos grupės 

auklėtoja . 

2022-

04-28 

1.5. Edukaciniai užsiėmimai. 

„Mentelių puošimas 

pirografu“. 

 

14  Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos 

pailgintos grupės ir Maltiečių vdc 

mokiniai buvo supažindinti su viena 

seniausių meno formų – pirografija. Iš 

moko medį dekoruoti karštu įrankiu – 

pirografu. 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė, 

Užvenčio Maltiečių dienos 

centro darbuotoja-Vaida 

Leščiauskienė . 

Gražina Montrimienė – 

pailgintos dienos grupės 

auklėtoja . 

2022-

05-30 

1.6. Literatūrinis edukacinis 

užsiėmimas. 

„Katė plėšikė“. 

 

16 Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos 

pailgintos grupės ir Maltiečių vdc 

mokiniai dalyvavo literatūriniame 

edukaciniame užsiėmime “Katė plėšikė“ 

kurio metu pristatytos pasakos herojus 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė. 



 

 

poligrafu piešė ant  medinių  lentelių.  

2022-

08-03 

1.7. Edukaciniai užsiėmimai 

„Naminukas geroji namų 

dvasia“. 

8  Maltiečių vaikų dc mokiniai siuvo iš 

medžiagos ir dekoravo naminukus. Kurie 

tapo namų talismanais. O apie jų 

atsiradimą istoriją  pasakojo Užvenčio 

bibliotekininkė Regina Karpienė. 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė. 

Gražina Montrimienė – 

Užvenčio Maltiečių dienos 

centro darbuotoja. 

Užvenčio m. bibliotekininkė 

Regina Karpienė. 

2022-

08-11 

1.8. Edukaciniai užsiėmimai  

„ Aš mažasis drambliukas“. 

 

10 Maltiečių vdc mokiniai siuvo iš 

medžiagos ir dekoravo drambliukus. Taip 

paminėdami  pasaulinę dramblių dieną. 

Jie sužinojo daug  apie dramblius jų 

gyvenimo būdą . 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė. 

Gražina Montrimienė – 

Užvenčio Maltiečių dienos 

centro darbuotoja. 

Užvenčio m. bibliotekininkė 

Regina Karpienė. 

2022-

08-12 

1.9. Edukaciniai užsiėmimai  

„Parsinešk dalelę vasaros 

namo“. 

29 Užvenčio m. bibliotekos Maltiečių vdc  ir 

Minupių udc mokiniai buvo supažindinti  

su vaistažolėmis. Iš patikusių vaistažolių 

pasidarė kvapnius žolelių  rinkinėlius ir 

sudėjo į  pasiūtus maišelius.  Taip  

parsinešė dalelę vasaros namo.  

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė. 

Gražina Montrimienė – 

Užvenčio Maltiečių dienos 

centro darbuotoja. 

Užvenčio m. bibliotekininkė 

Regina Karpienė. 

Liuda Lidienė – Minupių 

bendruomenės narė. 

2022-

11-29 

1.10.Edukaciniai užsiėmimai 

„Vilnos kelias“. 

14 Minupių bendruomenės narės ir 

moksleiviai  apsilankė pas  vietos 

ūkininkę, auginančią avis Gėnę 

Vašiliauskienę, kuri papasakojo kaip  

avių vilną tampa plonu siūlu, su kuriuo 

padirbėjus virsta gražiais megztais 

dirbiniais. Taip pat sužinojo , kad veliant 

vilną ant muilo gausime  muilus – 

šveistukus  veltus vilna . 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė.  

Ūkininkė Gėnė Vasiliauskienė. 



 

 

2.Moksleivių 

kūrybiškumo 

ugdymas. 

2022-

03-22 

2.1. Dailė. . Kovas grįžtančių 

paukščių mėnuo. 

7 Moksleiviai piešė paukščius ir  sužinojo 

kokias  senoliai šventes rengdavo kovo 

mėnesį belaukdami parskrendančių  

paukščių. 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė. 

2022-

04-10 

2.2 Darbeliai. Paveikslėliai 

skirti Šv. Velykom. 

  

7 Moksleiviai kirpo iš spalvoto popieriaus 

kiaušinius ir juos puošė įvairiais karpinių 

ornamentais. 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė. 

2022- 

04-

27/28   

2.3. Darbeliai iš modelino. 

„Dovana mamai“. 

 

7 Vaikai darė  dovanas savo mamytėms . 

Kuriomis   padėkoti savo mamytėms už 

rodomą jiems meilę ir šilumą. 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė. 

2022-  

02 -16   

2.4 .Darbeliai. „Tėčiui 

vitaminų puokštė“. 

 

9 Vaikai užaugino tėčiams svogūnų laiškų 

puokštes ir papuošė širdelėmis , taip 

atsidėkodami   už rodomą jiems meilę ir 

šilumą.  

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė. 

2022-

05-

20/30 

 2.5. Dailė- darbeliai. Piešiniai 

ir darbeliai gėlių tematika. 

7 Mokiniai piešė ir darė darbelius gėlių 

tematiką. Darbai skirti  paminėti 

Tarptautinę vaikų gynimo dieną , 

parengta virtuali paroda „ Ir paržydo 

visos gėlės“. 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė. 

2022-

10-

15/28 

2.6. Dailė- darbeliai. . Piešiniai 

ir darbeliai rudens tematika. 

7 Mokiniai piešė ir darė darbelius rudens 

tematika. Surengta Užvenčio bibliotekoje 

darbų paroda „Rudenėli , kaip gražu, gelsta 

lapai pamažu….. " 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė. 

2022-

12-

08/12 

2.6. Darbeliai iš modelino. 

 

6 Mokiniai darė iš modėlino Kalėdines 

dekoracijas ( angeliukus, arkliukus, 

pelėdžiukus) juos nuspalvinę, padekoravę  

papuošė eglutę. 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė. 

2022-

12-

13/15 

2.7. Darbeliai iš siūlų.  6 Moksleiviai iš siūlų darė darbelis iš įvairių 

siūlų: paukštelius, nykštukus, kepurėles 

kuriais papuošė eglutę.  

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė. 

Liuda Lidienė Minupių 

bendruomenės narė. 

2022-

12-

2.8. Dailė. Piešiniai žiemos 

tematika.  

7 Mokiniai pieš žiemos tematika piešinius 

,kuriais puoštos patalpos. 
Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė. 



 

 

01/23 

3.Suaugusiųjų 

neformalus 

švietimas: 

užsiėmimai, 

edukacijos , 

diskusijos ir  kt. 

2022-

02-

07/08 

 3.1 Virtualūs mokymai. 
Psichikos sveikatos raštingumo 

mokymai. 

5 Minupių centro lankytojos nuotoliniu būdu 

dalyvavo mokymuose „ Išmok padėti sau ir 

kitam“. 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė. 
Psichikos sveikatos centras. 

 2022-

02-02 

3.2. Susutikimas su  LR seimo 

nariu Remigijumi Žemaitaičiu. 

 

 

10 Gyventojai išklausė  LR seimo nario 

Remigijaus  Žemaitaičio veiklos 

ataskaitą. 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė. 

LR seimo nario padėjėjas 

Kęstutis Bilius. 

2022-

04-

01/28 

3.3. Paslaugos suaugusios. 

VMI gyventojų pajamų 

deklaravimas. 

 

18 Vietos ūkininkai  deklaravo pajamos 

valstybiniai mokesčių inspekcijai už 2021 

m. 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė. 

Minupių kaimo bendruomenės 

narė A.Jurgilienė . 

2022-

04-17 

3.4. Edukaciniai užsiėmimai. 

„Nusimargink margutį vašku. 

13 Minupių bendruomenė moterys dalinosi 

patirtimi kaip nusimarginti margučius 

vašku įvairiais ornamentais. 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė. 

 

2022-

08-08 

3.5.Edukaciniai užsiėmimai  

,, Dekupažas ant drobės ,,.  

10 Liolių socialinės globos  namų Užvenčio 

filialo gyventojai išmoko,  ant drobės 

daryti dekupažo technika paveikslus  

gėlių tematika. 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė. 

 

2022-

10-03 

3.6. Susutikimas su  LR seimo 

nariu Remigijumi Žemaitaičiu. 

10 Gyventojai išklausė  LR seimo nario 

Remigijaus  Žemaitaičio veiklos ataskaitą. 
Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė. 

LR seimo nario padėjėjas 

Kęstutis Bilius. 

2022-

11-29 

3.7. Edukaciniai užsiėmimai  

„Dekupažas ant žvakių „. 

12 Pašilėnų ud centro lankytojos   dalyvavo 

edukaciniuose  užsiėmimuose 

„Dekupažas ant žvakių „.  Užsiėmimo  

dalyvės pasidarytomis  žvakėmis papuoš  

savo namus.  

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė.  

Pašilėnų udc veiklos 

organizatorė Dalia Valienė. 

Minupių bendruomenės narė 

Liuda Lidienė. 

2022- 3.8. Edukaciniai užsiėmimai 12 Minupių bendruomenės moterys Eurika Drungilienė – centro 



 

 

12-09 „Pasidaryk Kalėdinę 

dekoraciją“. 

 

dekoruos dekupažo technika putplasčio 

ruošinius. 

 

veiklos organizatorė. 

Minupių bendruomenės narė 

Liuda Lidienė. 

2022-

12-12 

3.9. Edukaciniai užsiėmimai  

„Dekupažas ant žvakių „. 

6 Minupių bendruomenės moterys 

dekoruos dekupažo technika žvakes. 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė. 

Minupių bendruomenės narė 

Liuda Lidienė. 

2022-

12-23 

3.10. Popietė „ Prie puodelio 

arbatos“ 

11 Minupių kaimo bendruomenės narės 

rinkosi atsisveikinti su 2022 metais 

pokalbiui prie puodelio arbatos. 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė. 

 

2022 3.10.Teikiamos paslaugos  

(elektroninės bankininkystės,  

apsipirkimai parduotuvėse , 

elektros sutarčių sudarymas ir  

sąskaitų apmokėjimas). 

14 Šios paslaugos reikalingos vyresnio 

amžiau žmonėms neturintiems namuose 

kompiuterių. 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė. 

 

4.Ugdymas ir 

kūrimas sveikos 

ir saugios 

bendruomenės 

aplinkos. 

 

2022 -

04 -04 

4.1. Paskaita ,,Sveika 

gyvenseną kasdienybėje". 

12 Susirinkusieji  sužinojo apie vėžio 

prevenciją  ir sveiką gyvenseną 

kasdienybėje. 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė. Kelmės 

visuomenės sveikatos biuro 

specialiste Audronė 

Palubinskienė. 

Lektorė sveikos  gyvensenos 

medicinos specialistės gydytoja 

Giedrė Strumilienė. 

2022-

04-26 

4.2. Paskaita ,,Sveika 

gyvenseną kasdienybėje". 

 

12  Susirinkusieji  sužinojo apie mitybą 

šiuolaikiniame gyvenimo etape. 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė. Kelmės 

visuomenės sveikatos biuro  

specialiste Audronė 

Palubinskienė. 

Lektorė sveikos  gyvensenos 

medicinos specialistės, 

gydytoja Asta Jakubkiene. 

2022-

11-17 

4.3. Sveikatos pamokėlė skirta 

Tarptautinei  nerūkymo dienai. 

7 Mokiniai spalvino piešinius knygutės „ 

Kodėl vaikai atsisakė rūkyti“  skirtus 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė. 



 

 

rūkymo profilaktikai jaunesnio 

mokyklinio amžiaus vaikams ir sužinojo 

kas yra žalingas įprotis rūkyti. 

 

2022-

11-28 

4.4.Paskaita ,,Širdies -

kraujagyslių ligų ir cukrinio 

diabeto profilaktika". 

10 Susirinkusieji  sužinojo apie širdies -

kraujagyslių ligas ir cukrinio diabeto 

profilaktika. 

Lektorė Kelmės visuomenės 

sveikatos biuro specialiste 

Audronė Palubinskienė. 

5. Surengtos 

parodos 

2022-

02-14 

5.1. Tautinių juostų paroda 

skirta Vasario 16  minėjimui. 

 Centro lankytojai studijavo tautinius 

raštus, ornamentus  išaustus juostose. 

( Virtualią parodą peržiūrėjo 24 fb 

draugai). 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė. 

Dalai Valienė – Pašilėnų udc 

veiklos organizatorė. 

2022-

05-27 

5.2. Virtuali darbų paroda  

„ Darželio gėlė – tulpė“. 

  Kaimo moterys dalinsi nuotraukomis 

savo darželiuose auginamomis tulpėmis. 

Jų dėka sužinojome kokių įvairių spalvų, 

formų auga šios gėlės mūsų kaime. 

Moterys pasidalino rudenį šių  gėlių 

svogūnėliais , kurių dėka  darželiai 

pavasarį taps dar gražesni, spalvingesni. 

(Virtualią parodą peržiūrėjo 83 fb 

draugai)  . 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė. 

 

2022-

06-02 

5.3.  Virtuali darbų  paroda 

„ Ir pražydo visos gėlės“. 

 Užvenčio m. bibliotekoje surengta  

moksleivių piešinių  virtuali paroda  

„ Ir paržydo visos gėlės“ skirta paminėti 

Tarptautinę vaikų gynimo dieną“. 

(Virtualią parodą peržiūrėjo 53 fb 

draugai)  . 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė. 

Regina Karpienė- Užvenčio m 

bibliotekininkė. 

2022-

06-06 

5.4. Paroda  „ Katė plėšikė“.  Užvenčio m. bibliotekoje surengta  

moksleivių piešinių  ir darbų paroda . 

 ( Virtualią parodą peržiūrėjo 56 fb 

draugai)  . 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė. 

Regina Karpienė- Užvenčio m 

bibliotekininkė. 

2022-

06-15 

5.5. Virtuali darbų  paroda 

 „Gyvybės medis“. 

 

 Užvenčio m. bibliotekoje surengta  

virtuali moksleivių piešinių   paroda 

skirta gedulo ir vilties dienai. Virtualią 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė. 

Regina Karpienė- Užvenčio m 



 

 

parodą peržiūrėjo 40  fb draugai)  . bibliotekininkė. 

2022-

07-19 

5.6. Paroda „Martyno pušis“.  

 

Minupių ud centre surengta išvykoje prie 

Martyno pušies dalyvavusių moksleivių 

piešinių paroda. ( Virtualią parodą 

peržiūrėjo 35 fb draugai)  . 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė. 

 

2022-

08-15 

5.7. Paroda „Gėlių simfonija“.  Liolių socialinės globos  namų Užvenčio 

filiale surengta dekupažo ant drobės 

darbų paroda  skirta atsisveikinti su 

vasara. ( Virtualią parodą peržiūrėjo 50 fb 

draugai) . 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė. 

 

 2022-

10-17- 

5.8. Paroda  „Rudenėli, kaip 

gražu, gelsta lapai pamažu.. ". 

 

 Užvenčio  m. bibliotekoje Minupių udc 

moksleivių sukurtų rudens tematika  

darbelių paroda. ( Virtualią parodą 

peržiūrėjo 80 fb draugai)  . 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė. 

 

2022-

10-04 

5.9. Virtuali darbų paroda 

„Mano augintis“. 

 Paminėta Pasaulinė gyvūnų diena su 

Minupuškių augintiniais įamžintais 

nuotraukose. ( Virtualią parodą peržiūrėjo 

46 fb draugai) . 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė. 

 

2022-

10-13 

5.10. Paroda „Puošni kostiumo 

dalelė“. 

 Minupių centre parengta kaklaraiščių 

paroda , skirta Pasaulinei kostiumų dienai 

paminėti. ( Virtualią parodą peržiūrėjo 21 

fb draugai) .  

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė. 

 

 2022-

12-16 

5.11. Paroda „ Kalėdų 

belaukiant“. 

 Minupių centro lankytojai pristatė savo 

rankomis padarytų  kalėdinių  dekoracijų  

darbus parodai. ( Virtualią parodą 

peržiūrėjo 75 fb draugai) . 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė. 

Minupių bendruomenės narė 

Liuda Lidienė. 

6.Renginiai , 

popietės , akcijos , 

išvykos. 

 

2022-

02-15 

6.1.Vasario 16 – osios akto 

signatarai ir jų nuopelnai Lietuvos 

Valstybei. 

7 Centro lankytojai žiūrėjo skaidres 

Lietuvos istorijos,  apie 20 vyrų, kurie 

parengė ir savo parašais įteisino 

svarbiausią Lietuvos valstybingumo 

dokumentą 1918 Vasario 16 –osios aktą. 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė. 

 

2022-

05-11 

6.2. Akcija „Išsaugok vabalėlį 

ir žemės lopinėlį“. 

12 Moksleiviai paminėjo pasaulinę Žemės 

dieną,  tvarkydami Minupių centro parko 
Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė. 



 

 

teritoriją,  stebėjo aplinką,  vabalėlius, 

augalus, juos piešė. Taip išmoko saugoti 

gamtą. 

 

2022-

04-22 

6.3.Mažosios Velykėlės. 

 

8  Moksleiviai  darė Velykinį 

medį  ir puošė velykinėmis dekoracijomis 

pasiūtomis iš vilnos . Taip pat papuošė 

savo įvairiais darbeliais patalpas. 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė. 

 

2022-

04-25 

6.4. Popietė „Florijonas gaisrų 

sergėtojas“. 

7  Vaikai spalvino knygeles padovanotas 

Kelmės priešgaisrinės gelbėjimo 

tarnybos. Ir sužinojo, kaip išvengti gaisro 

ir ką daryti užsidegus namams. 

 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė. 

Kelmės priešgaisrinės tarnybos 

gelbėtojas Stasys Kvietkus. 

2022-

05-10 

6.5. Popietė „Cibulio diena“. 10  Moksleiviai tapo jaunaisiais 

daržininkais. Kad jais taptų pirmiausiai 

buvo supažindinti su svogūno atsiradimo 

istorija, po to pasisvėrė kiekvienas savo 

svogūno ropelė , pasiruošė vazonėlius į 

kuriuos pasisodino savo svogūnėlius ir 

juos prižiūrėjo, stebėjo augimo procesą. 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė. 

2022-

06-08 

mėn. 

6.6. Akcija „ Vasara su knyga“. 33 Sudalyvavome  Kelmės rajono 

savivaldybės Žemaitės viešosios 

bibliotekos organizuojamoje akcijoje „ 

Vasara su knyga“ Akcijos dalyviams  

Užvenčio m. bibliotekos jauniesiems 

skaitytojams  buvo pravesti 7 edukaciniai 

užsiėmimai   su pasakų herojais. 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė. 

Regina Karpienė Užvenčio m. 

bibliotekininkė. 

2022-

07-07 

6.7. Šventė. „Kaip gerai kad 

vasara atėjo“. 

30 Maltiečių vdc ,Minupių udc, Pašilėnų udc 

ir Kolainių udc mokiniai buvo surengtoje 

Minupių centro 14 gimtadienio 

šventėje.Linksmai leido laiką su 

animatore  (Peliuke Mike) . 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė. 

Gražina Montrimienė - 

Užvenčio Maltiečių dienos 

centro darbuotoja. 

Irena Lidikauskienė –Kolainių 

udc veiklos organizatorė. 



 

 

Dalia Valienė - Pašilėnų udc   

veiklos organizatorė. 

 

 2022-

07-11 

6.8. Popietė ,,Kai man liūdna – 

aš su knyga gyvenu,,. 

30 Maltiečių vdc , Minupių udc, Pašilėnų 

udc ir Kolainių udc mokiniai buvo 

supažindinti  Užvenčio bibliotekininkė 

R.Karpienės su knyga „ Čipolinas“ . 

Aptarę knygą ir pažiūrėję animacinį 

filmuką, vaikai piešė šios knygos 

pagrindinį herojų Čipoliną. 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė. 

Gražina Montrimienė - 

Užvenčio Maltiečių dienos 

centro darbuotoja. 

Regina Karpienė- Užvenčio 

miesto bibliotekininkė. 

Irena Lidikauskienė –Kolainių 

udc veiklos organizatorė. 

Dalia Valienė - Pašilėnų udc   

veiklos organizatorė. 

 2022-

07-18 

6.9. Išvyka į Plikšilio mišką 

prie Martyno pušies. 

33 Užvenčio Maltiečių vdc , Minupių udc, 

Pašilėnų udc ir Kolainių udc mokiniai ir 

Užvenčio bibliotekos jaunieji skaitytojai 

buvo supažindinti su   žmonių tikėjime 

vadinamu  stebuklingu medžiu Martyno 

pušimi kurie yra aprašyti prisiminimuose,  

pasakojimuose , kraštotyros darbuose. 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė. 

Gražina Montrimienė - 

Užvenčio Maltiečių dienos 

centro darbuotoja. 

Regina Karpienė- Užvenčio 

miesto bibliotekininkė. 

Irena Lidikauskienė –Kolainių 

udc veiklos organizatorė. 

Dalia Valienė - Pašilėnų udc   

veiklos organizatorė. 

2022-

08-12 

6.10. Popietė „Kelionių 

kriauklių labirintais“. 

10 Užvenčio Maltiečių vdc  vaikai 

supažindinti  su jūra, jos gyvūnijos bei 

augalijos įvairove, skiepyti meilę gamtai 

bei gyvūnams. Darė iš modelino išmoko 

pasidaryti įvairiausių formų kriauklių, 

sukurė jūros 3D paveikslus.  

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė. 

Gražina Montrimienė - 

Užvenčio Maltiečių dienos 

centro darbuotoja. 

Regina Karpienė- Užvenčio 

miesto bibliotekininkė. 

 



 

 

2022-

10-01 

6.11.Popietė „Gyvenimo 

spalvos“. 

14 Minupių bendruomenės  senjorai spalio 

1-ąją - Tarptautinę pagyvenusių žmonių 

dieną - šventė Minupių bendruomenės 

namuose buvo  parodytas   Kražių M.K. 

Sarbievijaus  kultūros centro suaugusiųjų 

dramos teatro  spektaklis „Tarp mūsų 

mergaičių“. Po jo senjorai pakviesti prie 

puodelio kavos. 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė. 

 

2022-

10-12 

6.12. Popietė „Susipažinkime 

su centro teritorijoje augančiais 

medžiais. 

11 Moksleiviai skaičiavo centro teritorijoje 

augančius medžius. Prisirinko lapų , 

kaštonų, gilių darbeliams daryti. 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė. 

2022-

11- 11                                                                                       

6.13. Popietė 

„Užkonservuokime rudenį“ 

7 Mokiniai į stiklinį indą sudėjo lauke 

surinktus lapus, kaštonus, gilias, riešutus, 

erškėtrožių uogas , taip vaizdingai 

užkonservavo rudenį . 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė. 

7. Projektinė 

veikla 

2022 –

nuo 07 

iki 12 

mėn. 

7.1. Projektas  

„Atverkime savo širdis“. 

  

142 Sudalyvauta bendrame projekte su 

Minupių kaimo bendruomenę. Šio 

projekto dėka surengta centro 

moksleiviams vasaros šventė, nupirktos 

priemonės edukaciniams užsiėmimams. 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė. 

 

 2022 

Nuo 06 

iki 09 

mėn. 

7.4. Projektas 

 „ Atverk vasarai duris“. 

142  Sudalyvauta Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos ir Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centro „ Atverk 

vasarai duris“ projekte moksleivių 

turiningo laisvalaikio organizavimo 

vasaros atostogų metu.  Vaikai    

dalyvavo 7 edukaciniuose užsiėmimuose 

kurie buvo  grindžiami pokalbiu, darbu  ir 

diskusijomis ,  kurių dėka plėtė savo  

akiratį ir lavino kūrybiškumą. Taip pat 

buvo suorganizuota  viena išvyka ir viena 

šventė. 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė. 

 



 

 

 8. Nuolat Per 

metus 

  

8.1. Dailė ir darbai iš įvairių 

medžiagų. 

- Vaikai mokomi turiningai leisti 

laisvalaikį , piešiant, darant įvairius 

darbelius. 

 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė. 

Per 

metus 

8.2. Stalo žaidimai, užduotys 

,diskusijos ir kt.. 

- Užsiėmimų metu moksleiviai mokosi 

tarpusavio  gražaus bendravimo , 

komandinio darbo. 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė. 

 

Per 

metus 

8.3.Aš ir tu sportuojame kartu"  - Gražiu oru po pusvalandį vaikai 

turiningai leidžia laisvalaikį gryname ore 

žaisdami :  "Pentankę" ,  kamuoliais, 

važinėdami  riedlentėmis, dviračiais, 

paspirtukais , rogutėmis. 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė. 

 

Per 

metus 

8.4. Šiaurietiškas ėjimas.  Sudaryta grupė suaugusių centro 

lankytojų besidominčių šiaurietišku 

ėjimu. Minupių bendruomenė 

padovanojo šio sporto mėgėjams ėjimo 

lazdas. 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė. 

 

Per 

metus 

8.5.Teikiamos paslaugos  

suaugusiems (elektroninės 

bankininkystės,  apsipirkimai 

parduotuvėse, elektros sutarčių 

sudarymai). 

- Šios paslaugos reikalingos vyresnio 

amžiau žmonėms neturintiems namuose 

kompiuterių.  

 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė. 

 

 

 

 

 

 

                                                       __________________________________________ 

 

 



 

 

 

Pagrindiniai įgyvendinti  metų uždaviniai ir pasieti veiklos rezultatai. 
2.Lentelė. 

Metų uždaviniai 

 

Siektini rezultatai Pasiekti rezultatai 

1. Į edukacinius užsiėmimus įtraukiant kuo 

daugiau  Užvenčio seniūnijos kaimų  

gyventojų. 

 

2022 metus organizuoti edukacinius 

užsiėmimus ir atliktų darbų per užsiėmimus  

parodas,  siekiant ugdyti bendruomeniškumą . 

Minupių, Pašilėnų, Kolainių UD centrų , 

Maltiečių vdc  moksleiviams ,  Užvenčio 

bibliotekos jauniesiems skaitytojams,  Liolių 

socialinės globos  namų Užvenčio filialo  vietos 

gyventojams  buvo surengti 14 kūrybiškumo 

ugdymui  edukaciniai  užsiėmimai . Kurių metu 

moksleiviai ir bendruomenės nariai atrado savyje 

kūrybinę saviraišką, bendruomeniškumą  

pagrįstą pozityviomis vertybėmis. 

 

2. Pristatyti kraštotyros darbą apie Martyno 

pušies – Plykšilio miško šventą medį. 

 

 

 

 

 

Supažindinti jaunąją kartą ir vietos 

bendruomenę su Martyno pušies istorija ir 

stebuklais žmonių tikėjime. 

Užvenčio Maltiečių vdc , Minupių udc, Pašilėnų 

udc ir Kolainių udc mokiniai ir Užvenčio 

bibliotekos jaunieji skaitytojai buvo supažindinti 

su   žmonių tikėjime vadinamu  stebuklingu 

medžiu Martyno pušimi, kuri yra aprašyta 

prisiminimuose,  pasakojimuose , kraštotyros 

darbuose. Vaikai įamžino Martyno pušį savo 

piešiniuose ir surengė darbų parodą. 

 

3. Įamžinti virtualioje parodoje nuotraukas 

„Mano augintinis „  . 

Suorganizuoti vietos gyventojų augintinių 

nuotraukų parodą  . 

Vietos gyventojai , moksleiviai 43 nuotraukose 

įamžino savo augintinius. Šių darbų dėka 

atsiskleidė kaimo žmonių ryšis su gyvūnais. 

Atrinkę įdomesnes nuotraukas parengėme  darbų 

parodą , skirtą paminėti  Pasaulinę gyvūnų dieną. 

Nuotraukos buvo viešinamos Minupių 

bendruomenės socialinio tinklo fb. Šio tinklo 

draugai aktyviai dalyvavo balsuodami už 

gražiausias  nuotraukas.( Balsavo 46 fb draugai). 



 

 

 

Centro veiklos viešinimas per  metus 
 3.Lentelė 

 

Įstaigos, organizacijos  pateikusios informaciją apie įvykdytą 

renginį,  užsiėmimus pavadinimas 

 

Kiek kartų skelbta informaciją 

 apie įvykdytas veiklas 

Asmuo parengęs ir pateikęs 

informaciją  

Minupių kaimo bendruomenės socialiniame tinklalapyje facebook. 

 

44 Eurika Drungilienė 

Užvenčio m. bibliotekoje  ir socialiniame tinklalapyje facebook.  15 Regina Karpienė  

Pašilėnų daugiafunkcinio universalus centro  socialiniame tinklalapyje 

facebook.  

 

4 Dalia Valienė 

Kolainių  ud centro  socialiniame tinklalapyje facebook. 3 Irena Lidikauskienė 

Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos internetinėje 

svetainėje ir socialiniame tinklalapyje facebook. 

2 Nijolė Kančiauskienė 

Užvenčio Šatrijo Raganos gimnazijos socialiniame tinklalapyje 

facebook. 

3 Gražina Montrimienė 

Laima Norkienė 

Eurika Drungilienė 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centro iniciatyvos  „ Atverk vasarai duris“ 

svetainėje. 

4 Eurika Drungilienė 

„Laikraštyje “Bičiulis“ 

 

3 Eurika Drungilienė 

Regina Karpienė 

 

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

rajono visuomenė apie centro vykdomą veiklą pasiekimus . Paviešinta veikla 77 kartus. Taip pat buvo paruošta 16 žinučių Užvenčio Šatrijos 

Raganos gimnazijos svetainei , bet dėl nežinomų priežasčių veikla nebuvo paskelbta. 

 

 

 

 

 



 

 

Ūkinė ir organizacinė veikla. 
4. Lentelė. 

 

Numatomi darbai        Rezultatas                         Vykdytojas Atsakingas asmuo 

1.Aplinkos tvarkymas ir 

teritorijos priežiūros darbai. 

1. Pastoviai šienaujama  centro teritorija 

traktoriumi ir trimeriu. 

2. Medžių lapų sugriebimas, išvežimas 

iš teritorijos. 

3. Sniego valymas technika ir rankiniu 

būdu. 

 

Minupių kaimo bendruomenė 

Minupių universalus 

daugiafunkcinis  centras. 

Užvenčio seniūnija. 

Eurika Drungilienė – centro  veiklos 

organizatorė. 

Liuda Lidienė –centro valytoja. 

Linas Mačernius – Užvenčio 

seniūnijos seniūnas. 

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. 

Minupių kaimo bendruomenė. 

 

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. 

Liuda Lidienė –centro valytoja. 

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 ir veiklų 

ataskaitų  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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lėšos gautos centro veiklai vykdyti iš rėmėjų 
5.Lentelė. 

Eil. 

Nr. 

Išlaidų pavadinimas Gautos lėšos  

 

 Partnerių organizacijos, 

įstaigos pavadinimas  

Suma Lėšos panaudotos 

1.  Edukacinių užsiėmimų priemonių 

įsigijimui.  

 Kelmės rajono savivaldybės 

parama NVO projektiniai 

veiklai. 

Projekto parneriai  

Minupių kaimo 

bendruomenė. 

 

300,00 Edukaciniams  užsiėmimams: priemonių 

įsigijimui : dekupažui ant drobės ir  

dekoravimui medinių daiktų pirkti dažai , 

drobės, servetėlės. Pirktos priemonės   

modelinas,  dailei , spalvotas popierius, 

klijai. 

2. Vilnonis audinys, siūlai, juostelės.  Kelmės rajono savivaldybės 

parama NVO projektiniai 

veiklai. 

Projekto parneriai  

Minupių kaimo 

bendruomenė. 

50,00 Priemonių įsigijimas siuviniams:  vilnos 

audinys, juostelės, siūlai , adatos , 

kamšalas. Priemonės panaudotos siūti  

darbeliams:  viščiukams, drambliukams 

,zuikiams, Naminukams, , paukšteliams. 

3. Popietė „ Kaip gerai , kad vasara 

atėjo“. 

 Kelmės rajono savivaldybės 

parama NVO projektiniai 

veiklai 

Projekto parneriai  

Minupių kaimo 

bendruomenė. 

150,00 Batuto nuoma, animatoriams už darbą, 

dovanos rėmėjams, partneriams, 

moksleiviams. 

4. Popietė „Gyvenimo spalvos“. Kelmės rajono savivaldybės 

parama NVO projektiniai 

veiklai. 

Projekto parneriai  

Minupių kaimo 

bendruomenė. 

75,00 Skirta paminėti tarptautinę pagyvenusių 

žmonių dieną. 

5. Teritorijos šienavimas traktoriumi 

( 1,5 ha). 

 Minupių kaimo bendruomenės 

nario mokestis. 

Minupių kaimo 

bendruomenė. 

60,00 Žolės nupjovimas, išvežimas. 

6. Teritorijos šienavimas trimeriu. 

(0,50 ha). 

 Minupių kaimo bendruomenės 

nario mokestis. 

 Minupių kaimo 

bendruomenė. 

30,00 Nupirktas benzinas, tepalas 

trimeriui.  

7. Vietinės kanalizacijos ištraukimas. Minupių kaimo bendruomenės 

nario mokestis. 

Minupių kaimo 

bendruomenė. 

20,00 Kanalizacijos turinio ištraukimas ir 

išvežimas. 

Iš viso 685,00  

  

Pastaba:  Centras bendradarbiauja su Užvenčio seniūnija. Esant reikalui gauname pagalbinių darbininkų teritorijos nušienavimui trimeriu. Taip 

pat rudenį padeda nuvalyti parką nuo lapų, juos išveža savo technika, o žiemą nuvalo sniegą. Minupių kaimo bendruomenė nuperka 

edukaciniams užsiėmimams priemones, ir  padeda pravesti  užsiėmimus, taip pat skiria lėšų teritorijos tvarkymui. 

 

 



 

 

Iškilusios problemos vykdant veiklas 
 

 

 

 

 

II .  NUMATOMI  TIKLAI ,  UŽDAVINIAI   2023 METAMS 

 

 Planuojami  tikslai ir uždaviniai 2023 metams 

 

TIKSLAS : 

  

 Organizuoti vietos gyventojų kultūrinį ir rekreacinį švietimą bendradarbiaujant su socialiniais partneriais ir teikti kokybiškas socialines 

paslaugas. 

 

UŽDAVINIAI    

 

1.  Aktyvinti vietos gyventojų kultūrinę veiklą, organizuojant meninius edukacinius užsiėmimus. 

2. Vykdyti vietos gyventojų skaitmeninę kompetenciją. 

 

 

Parengė 

Centro veiklos organizatorė                                                                                                                                         Eurika Drungilienė           

Parengė                                                                                                                                                                   Vardas pavardė  parašas   

 

2022 12  24 

 

 

 


