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Tikslai ir uždaviniai 

 

Tikslas: 

             Stiprinti kaimo gyventojų bendruomeniškumą, dalyvaujant organizuojamose įvairiuose užsiėmimuose. 

 

Uždaviniai: 

1. Skatinti aktyvumą, dalyvaujant organizuojamuose įvairiuose užsiėmimuose. 

2. Propaguoti sveiką gyvenimo būdą, organizuojant mankštas. 

3. Organizuoti įvairias paskaitas su lektoriais, sveikatos stiprinimo klausimais. 

4. Įtraukti vaikus ir suaugusius į edukacinių užsiėmimų veiklą. 

5. Skatinti pilietiškumą, dalyvaujant pilietinėse akcijose ir valstybinėse šventėse. 

 

 

VEIKLOS 

PAVADINIMAS 

DATA RENGINIO PAVADINIMAS DALYVIAI REZULTATAS VYKDYTOJAI 

1.Įsimintinų 

lietuvių švenčių, 

papročių, 

tradicijų  

puoselėjimas. 

2022-

01-13 

1.1.Dalyvavimas pilietinėje 

akcijoje „Atmintis gyva, nes 

liudija“ (žvakučių languose 

degimas). 

6  Ugdomas vaikų ir suaugusių 

gyventojų pilietiškumas, 

bendruomeniškumas, skatinama 

švęsti šventes primenant 

Lietuvos istoriją.  

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė. 

 02-15 1.2. Spaudinių paroda „Laisvės 

spalvos“, skirta Lietuvos Valstybės 

atkūrimo dienai Vasario 16-ajai. 

 

14 Prisiminta Lietuvos istorija, jos 

kovos ir laisvės keliai, apžiūrėti 

parodoje pateikti dokumentai. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė 

 03-01 1.3. Užgavėnių šventė „Žiemos 

palydėtuvės“. 

19 Užgavėnių šventei padaryta 

Morė, kepti blynai, šokta ir 

ragauta ant laužo virta šiurpa, su 

Morės deginimu išvaryta žiema. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė, 

centro darbuotojas 

Boleslovas Valius. 

 03-10 1.4. Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai (kovo 11-ajai) 

spaudinių paroda ir „Širdelių medis 

Lietuvai“. 

16 Susipažinta su naujais leidiniais, 

prisiminta istorija, papuoštas 

medis vaikų karpytomis ir 

pasiūtomis širdelėmis. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė. 

 04-29 1.5. Mamyčių vakaras su arbatos 

puodeliu – Motinos dienos 

minėjimas. 

18 Mamos pakviestos į vakarą kartu 

su vaikais, kurie pasveikino 

mamas su Motinos diena, 

dovanojo savo padarytas 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė. 



dovanėles, kartu atliko įvairias 

užduotis, žaidė. 

 06-01 1.6. Tarptautinei vaikų gynimo 

dienai skirta popietė „Saugi 

vaikystė“. 

10 Paminėta vaikų gynimo diena su 

žaidimais, užduotimis, linksmu 

tarpusavio bendravimu. 

Tautodailininkė Ramunė 

Piniauskaitė pamokė pasidaryti 

laikiklius telefonui iš modelino. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė. 

 07-06 1.7. Lietuvos himno giedojimas, 

dalyvavimas akcijoje „Tautiška 

giesmė aplink pasaulį“. 

14 Akcija skatinta gyventojus 

bendruomeniškumui, tradicijų 

puoselėjimui, patriotizmo 

jausmo ugdymui. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė,  

 08-13 1.8. Popietė „Vasaros puokštė“  

skirta Žolinei. Edukacinis užsiėmi-

mas – puokščių darymas. 

8 Priminta Žolinės reikšmė, kaip 

ją švęsdavo seniau ir kaip dabar, 

kokiu tikslu daromos Žolinei 

puokštės. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė. 

 09-07 1.9. Išvyka į Didžiuosius Šiluvos 

Švč. Mergelės Marijos Gimimo at-

laidus. 

8 Pagyvenusiems centro 

lankytojams suorganizuota 

galimybė apsilankyti Šiluvos 

atlaiduose. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė 

 10-01 1.10. Pagyvenusių žmonių dienos 

šventė „Iš gyvenimo patirties 

rieškučių išmintis byra“. 

49 Popietės metu pagerbti senjorai, 

pasveikinti garbingų jubiliejų 

proga, apdovanoti saldžiais 

linkėjimais, bendrauta prie 

arbatos puodelio, edukacinio 

užsiėmimo metu pasidarytos 

žvakės iš vaško. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė 

2. Vaikų, 

jaunimo ir 

suaugusiųjų 

kūrybiškumo 

ugdymas ir 

skatinimas. 

01-19 2.1. Pasaulinės sniego dienos 

paminėjimas – senių besmegenių 

piešimas, mandalų su seniais 

besmegeniais spalvinimas. 

        5 Pasigrožėta surinktais įvairiais 

seniais besmegeniais, papildyta 

jų kolekcija naujais eksponatais, 

nupiešti besmegeniai ir 

nuspalvintos mandalos, kuriose 

buvo seniai besmegeniai. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė. 



 kartą 

savaitėje 
2.2. Kūrybinės dirbtuvėlės – 

dekupažo užsiėmimai, dirbiniai iš 

gipso. 

3-12 Ugdomas dalyvių kūrybiškumas, 

fantazija, kruopštumas, 

kantrybė, skatinamas 

bendravimas, pagalba dirbant, 

pasidaromi gražūs darbai sau ir 

dovanojimui, ugdomas 

tarpusavio supratimas. 

Užsiėmimų metu dalyviai 

susipažįsta su įvairia dekupažo 

technika ir medžiagomis, dalijasi 

patirtimi, žiniomis, džiaugiasi 

gautais rezultatais. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė;  

 02-14 2.3. Širdelių formos adatinių siuvi-

mas Šv. Valentino dienai. 

5 Prisiminta iš kur kilusi Šv. 

Valentino diena, kas buvo 

Valentinas, išmokta pasisiūti 

dailias širdelės formos adatines. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė 

 03-18 2.4. Žemės dienai paminėti – gėlių 

sėklų sėjimas daigams. Vazonėlių 

puošimas dekupažo technika. 

8 Prisiminta kodėl reikia saugoti 

savo planetą. Į pačių papuoštus 

vazonėlius pasėtos gėlių sėklos, 

kurios paaugusios pasodintos į 

šalia centro esantį gėlyną. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė 

 04-13 2.5. Kiaušinių marginimo pamokėlė 

Maltiečių centre Užvenčio Šatrijos 

Raganos gimnazijoje. 

24 Vaikai susipažino su kiaušinių 

marginimu vašku, patys 

išmargino gražiai kiaušinius. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė 

 04-14 2.6. Kūrybinės dirbtuvėlės - kiauši-

nių įvairūs marginimo būdai. 

19 Išmoko netikrus kiaušinius 

papuošti dekupažo technika, o 

tikrus margino su vašku. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė 

 04-15 2.7. Popietė „Margučių raštai“, 

skirta Šv. Velykoms.  

14 Įvertintas kiaušinių marginimo 

darbas, prisimintos Šv. Velykų 

tradicijos, aptarti margučių raštai 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė. 

 04-21 2.8. Sveikinimų mamoms darymas. 13 Kruopščiai darė dėžutes 

dekupažo technika ir sveikinimo 

atvirutes. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė. 

 05-17 2.9. Piešinių paroda „ Delfinas“. 9 Sužinota, kodėl delfinas 

vadinamas jūrų kiaule, 

palygintos delfinų rūšys, aptarta 

jų saugojimas. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė. 



 06-02 2.10. Dovanėlių tėčiams darymas ir 

sveikinimas su Tėvo diena. 

6 Padarytos tėčiams įvairios 

dovanėlės dekupažo technika ir 

įdomūs sveikinimo atvirukai. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė 

 08-03 2.11. Kūrybinės dirbtuvėlės „Molio 

šiluma“ pas tautodailininkę 

Ramunę Piniauskaitę jos menų 

studijoje. 

 

7 Nuvykus pas tautodailininkę į 

jos menų studiją Spaudžių 

kaime, išmokta iš tikro molio 

pasidaryti indus skrebučiams 

valgyti., susipažinta su molio 

savybėmis. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė. 

 08-12 2.12. Mandalų spalvinimas su 

drambliais, skirtas Pasaulinei 

dramblių dienai. 

8 Aptarta kodėl yra tokia diena, 

kodėl reikia saugoti dramblius, 

paruošta mandalų paroda. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė 

 08-18 2.13. Molio dirbinių dengimas 

spalvota glazūra su tautodailininke 

Ramune Piniauskaite. 

12 Sužinota kas yra molio glazūra ir 

kaip su ja dirbama, nudažyti 

anksčiau pasidaryti moliniai 

indai. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė, 

tautodailininkė 

Ramunė Piniauskaitė 

 08-25 2.14. Dekoracijos iš gipso 

„Kvapukai“.  

9 Susipažinta su nauja darbų 

gaminimo medžiaga – gipsu. 

Mokė Rasa Šatienė iš Ramučių. 

Pasidaryti gipsiniai kvapukai. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė, 

Rasa Šatienė, centro 

lankytoja. 

 09-16 2.15. Gipsinių darbelių „Kvapukų“ 

spalvinimas. 

10 Išdžiūvusius gipso darbelius 

padengė dažais, nulakavo.  

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė 

 09-26 2.16. Rudeniškų dekoracijų dary-

mas salės ir langų puošimui senjorų 

dienai. 

5 Artėjančiai pagyvenusių žmonių 

dienai, darytos, karpytos įvairios 

dekoracijos  pasipuošimui. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė. 

 09-28 2.17. Sveikinimo dovanėlių gamini-

mas pagyvenusių žmonių šventei. 

6 Skiepyta pagarba senyvo 

amžiaus žmonėms, kalbėta apie 

jiems pagerbti skirtą dieną. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė. 

 10-14 2.18. Mandalų spalvinimas „Ramy-

bės minutės sau“. 
7 Mokytasi susikaupimo, 

nesiblaškymo dirbant, aptarta, 

kodėl reikalinga ramybė ir kokia 

jos nauda žmogui. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė 

 10-28 2.19. Piešinių konkursas „Rudens 

medis“. 

9 Mokytasi piešti nauja –

antspaudavimo technika, 

surengta piešinių paroda. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė 



 11-04 2.20. Užsiėmimas „Pasidalink py-

ragu ir gerumu“,  skirtas Pyragų 

dienai. 

7 Pyrago kepimas, draugų 

vaišinimas, pyrago dovanojimas 

Užvenčio socialinės globos 

namų gyventojams. Aptarta 

Pyragų dienos atsiradimo 

istorija, sergančių vaikų svajonių 

išsipildymo akcija. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė, 

Simona Andrulytė. 

 11-25 2.21. Adventinio vainiko pynimas. 5 Mokytasi pinti adventinį 

vainiką, prisiminta jo paskirtis, 

naudotos ne tik pirktinės, bet ir 

gamtoje rastos priemonės. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė. 

 12-12 2.22. Snaigių ir kitokių dekoracijų 

karpymas, eglutės ir patalpų puoši-

mas ateinančioms šventėms. 

8 Įtraukti centro lankytojai į 

snaigių ir kitokių dekoracijų 

karpymą ir darymą. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė. 

3. Sveikatos 

kompetencijų 

stiprinimas. 

du - tris 

kartus 

savaitėje 

3.1. Darbas su treniruokliais, 

mankštos pratimų užsiėmimai. 

9 Centro lankytojai 

mankštindamiesi stiprina savo 

sveikatą, gerina fizinę kūno 

būseną. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė; 

Renata 

Daudoravičienė, 

centro lankytoja. 

 01-25 3.2. Paskaita apie onkologines ligas 

„Kaip išvengti vėžio“ su lektore 

Giedre Alinauskaite-Strumiliene iš 

Kauno. 

15 Sužinota daug naujo, kaip 

apsisaugoti nuo vėžinių 

susirgimų, naudojant mitybą, 

sveiką gyvenimo būdą. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė, 

specialistė Audronė 

Palubinskienė. 

 Kelis 

kartus 

savaitėje 

3.3. Vaikščiojimas su šiaurietiško-

mis lazdomis –sveikatos stiprini-

mas, kūno ir sąnarių mankšta. 

5 Taisyklingai naudodamos 

šiaurietiško ėjimo lazdas, centro 

lankytojos stiprina sveikatą.  

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė. 

 02-08 3.4. Paskaita „Maistas-sveikata“, 

susitikimas su gydytoja Asta 

Jokubkiene iš Kauno, įgyvendinant 

projektą „Gyventojų sveikatos 

stiprinimas“. 

14 Susitikime sužinota, kaip maisto 

pagalba galima sveikai ir be ligų 

gyventi. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė, 

Kelmės visuomenės 

sveikatos biuro 

specialistė Audronė 

Palubinskienė. 

 02-09 3.5. Psichikos sveikatos raštingumo 

nuotoliniai mokymai „Išmok padėti 

sau ir kitam“ su lektore Aurelija 

Auškalnyte.  

2 Išklausyti mokymai, sužinota 

kaip elgtis su psichikos 

susirgimų turinčiais žmonėmis, 

kaip su jais bendrauti. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė 



 02-22 3.6. Paskaita „Vėžio riziką maži-

nanti mityba“, susitikimas su Gy-

vensenos medicinos specialiste 

Giedre Alinauskaite-Strumiliene iš 

Kauno, įgyvendinant projektą „Gy-

ventojų sveikatos stiprinimas“, kurį 

vykdo Kelmės r. sav. visuomenės 

sveikatos biuras. 

14 Sužinota daug naujo, kaip su 

maistu apsisaugoti nuo vėžinių 

susirgimų. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė,  

Kelmės visuomenės 

sveikatos biuro 

specialistė Audronė 

Palubinskienė. 

 03-04 3.7. Paskaita „Sveika mityba“, 

susitikimas su gydytoja Asta 

Jokubkiene iš Kauno. 

16 Sužinota kokius reikia naudoti 

maisto produktus, kad būtume 

sveikesni, maistu išsigydytume 

kai kurias ligas, kaip svarbu 

išmokti taisyklingai, sveikai 

maitintis, kokių reikia išvis 

atsisakyti produktų, kad maistas 

taptu ir vaistu. 

Kelmės visuomenės 

sveikatos biuro 

specialistė Audronė 

Palubinskienė,  

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė. 

 03-29 3.8. Paskaita „Psichinė sveikata 

vėžio rizikos mažinime“ 

susitikimas su Gyvensenos 

medicinos specialiste Giedre 

Alinauskaite-Strumiliene iš Kauno. 

9 Sužinota kaip pasitelkus protą, 

žmogaus psichiką ir maistą 

galima kovoti su vėžinėmis 

ligomis. 

Kelmės visuomenės 

sveikatos biuro 

specialistė Audronė 

Palubinskienė,  

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė. 

 04-06 3.9. Stalo teniso varžytuvės, skirtos 

paminėti Tarptautinę stalo teniso 

dieną. 

8 Stalo tenisas tinka mankštai, 

sveikatai gerinti, yra mėgstamas 

centro lankytojų žaidimas. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė. 

 06-03 3.10. Susitikimas su NeoLife kon-

sultante, produktų pristatymas besi-

rūpinantiems sveikata. 

9 Sužinota apie naują papildų 

platintoją, susipažinta su 

produktais. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė 

 08-17 3.11. Gyventojų regėjimo tikrini-

mas - gydytoja iš Kauno MB „SIG-

VADA“. 

8 Suteikta galimybė centre 

pasitikrinti regėjimą, užsisakyti 

akinius. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė 

 09-08 3.12. Gyventojų susitikimas su psi-

chologe Dovile Navikiene iš Kauno 

ir paskaita „Streso valdymas ir į-

veika“. 

7 Išklausyta ir sužinota kaip 

kovoti su stresu, koks blogas jo 

poveikis sveikatai. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė 



 10-28 3.13. Susitikimas su Kristina Šilins-

kiene Naktižiede, jos veiklos prista-

tymas, edukacinis užsiėmimas – 

lūpų balzamo gaminimas. 

16 Išmokta pasidaryti džiovintų 

augalų plaušines ir lūpų 

balzamą, labai daug sužinota 

apie laukinių augalų naudojimą. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė, 

Kristina Šilinskienė 

Naktižiedė 

 11-11 3.14. Susitikimas su Kelmės visuo-

menės sveikatos specialiste Aud-

rone Palubinskiene – mokymasis 

suteikti pirmąją pagalbą. 

11 Mokytasi,  daryti dirbtinį 

kvėpavimą ir suteikti pirmąją 

pagalbą sunegalavusiam, 

užspringusiam, ištintam širdies 

priepuolio, kaip sustabdyti 

kraujavimą. 

Kelmės visuomenės 

sveikatos biuro 

specialistė Audronė 

Palubinskienė,  

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė. 

 12-06 3.15. Susitikimas su Laura Urbo-

niene ir pokalbis apie sveikatos 

stiprinimą. 

8 Sužinota apie alavijų naudą ir 

poveikį stiprinant sveikatą, 

imunitetą. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė 

4. Turiningo, 

aktyvaus  

laisvalaikio 

ugdymas. 

kasdien, 

pagal 

poreikį 

4.1. Stalo teniso žaidimas, biliardo 

žaidimas, stalo žaidimai, darbas 

prie kompiuterių. 

10 Centro lankytojai mokėsi 

turiningai leisti laisvalaikį, 

bendrauti su bendraamžiais, 

lavino žaidimų įgūdžius, stiprino 

sveikatą, ieškojo reikalingos 

informacijos, ugdėsi 

pasitikėjimą savo jėgomis, buvo 

skatinamas draugiškumas, 

stiprinama sveikata. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė. 

 02-12 4.2. Vakaras su knyga. Skaitomi 

Bernardo Brazdžionio kūriniai 

(minint poeto 115-asias gimimo 

metines). 

6 Prisimintas poetas, skaityta jo 

kūryba. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė. 

 05-24 4.3. Stalo žaidimų varžybos, 

kryžiažodžių sprendimas. 

10 Išsiaiškinta kas kokius turi stalo 

žaidimus, ar mėgsta jais žaisti, 

išbandyti visi centre esantys 

stalo žaidimai, mokytasi spręsti 

kryžiažodžius. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė 

 05-27 4.4. Ekskursija po kaimą, ieškant 

gražiausios žydinčios tulpės, minint 

Tulpių žydėjimo šventę. 

5 Apžiūrėtos kaime žydinčios 

tulpės, jų kaime tikrai daug, 

išrinkta gražiausia tulpė. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė. 

 birželis 

liepa 

rugpjūtis 

4.5. Dalyvavimas švietimo, mokslo 

ir sporto ministerijos ir Lietuvos 

mokinių neformaliojo švietimo 

16 Stalo ir lauko žaidimai, išvykos, 

kūrybiniai-edukaciniai 

užsiėmimai, popietės, žaidimai. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė 



centro organizuojamame projekte 

„Atverk duris vasarai“. 

 birželis 

liepa 

rugpjūtis 

4.6. Dalyvavimas vasaros skaitymo 

iššūkyje „Įkvėpk knygų magijos“. 

19 Skatinama ir vasarą skaityti 

knygas, jų skaitymas su 

užduotimis įdomesnis. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė 

 06-09 4.7. Išvyka į Kolainių DC, susitikti  

lankytojams bendruose užsiėmi-

muose. 

9 Kolainių DC susipažinta su 

kolainiškiais, aplankytos kaimo 

bažnyčios, smagiai praleistas 

laikas, rungtyniauta įvairiose 

estafetėse. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė 

 07-01 4.8. Išvyka į Kalniškius prie Biržės 

piliakalnio ir į Varputėnus prie 

Laumės akmens. 

5 Aplankytas Biržės piliakalnis. 

Pabuvota prie Laumės akmens. 

Gžįžus internete plačiau 

susipažinta su tais objektais, 

pažiūrėtas sukurtas filmukas 

apie Biržės piliakalnį  Kelmės 

Žemaitės VB internetinėje 

svetainėje, skiltyje „Kraštotyra“. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė 

 07-05 4.9. Išvyka prie Martyno pušies ir į 

Minupių UD centrą dalyvauti 

popietėje „Kaip smagu, kad vasara 

atėjo“. 

5 Lankytasi Minupių 

daugiafunkciame centre, 

dalyvauta jų surengtoje vasaros 

šventėje. Aplankyta ir Martyno 

pušis, prie kurios D. Valienė 

papasakojo apie pušies istoriją. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė, 

Minupių UD centro 

veiklos organizatorė 

Eurika Drungilienė 

 08-06 4.10. Dalyvavimas Kolainių šeimų 

sporto šventėje ir susitikimas su 

Kolainių daugiafunkcio centro lan-

kytojais. 

6 Dalyvauta Kolainių bendruome-

nėje surengtoje šeimų šventėje į 

kurią buvo pakviesti Pašilėnų 

UDC lankytojai. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė 

Kolainių DC veiklos 

organizatorė Irena 

Lidikauskienė 

 08-09 4.11. Garsinis skaitymas apie tri-

ušiukus gyviems triušiukams. 
Dalyvavimas vasaros skaitymo iš-

šūkyje „Įkvėpk knygų magijos“.  

9 Kad skaitymo procesas vaikams 

būtų smagus ir įdomus, 

panaudojami įvairūs būdai. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė 

 08-19 4.12. Priėmimas svečių iš Kolainių 

daugiafunkcio centro, ekskursija po 

kaimą, susitikimas su menedžere 

18 Bendravimas tarp daugiafunkcių 

centrų lankytojų tęsiasi ir 

įtraukiamos įvairios veiklos. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė 



Laura Urboniene, pokalbis apie 

sveikatos gerinimą. 

 09-20 4.13. Šaškių žaidimo varžybos. 6 Mėgstamas vaikų žaidimas – 

šaškės. Draugiškai varžėsi, 

norėdami išsiaiškinti, kas 

geriausiai moka žaisti šaškėmis. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė. 

 11-07 4.14. Spirografinis piešimas. 4 Naudojantis spirografinio 

piešimo priemonėmis, kurti 

piešiniai. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė 

 11-08 4.15. Skrebučių valgymo piknikas 

iš savo pasigamintų molinių indų. 

6 Išbandyti moliniai indai, valgant 

skrebučius. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė 

 11-21 4.16. Piešimas su smėliu ant švie-

sos stalo ir ant šviečiančio mol-

berto. 

12 Labai patiko piešimas ant 

šviečiančio stalo ir molberto, 

kuriuos naudoti nemokamai 

paskolino verslininkai iš „Vaiko 

dėžutė“. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė 

 11-25 4.17. Dalyvavimas Kolainių kaimo 

bendruomenėje rengtame protmū-

šyje „Rudens vakaras“. 

4 Buvome pakviesti sudalyvauti 

protmūšyje, tai nauja patirtis, 

įdomu ir smagu buvo žaisti. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė, 

Kolainių kaimo 

bendruomenė. 

 12-23 4.18. Popietė prie Kalėdų eglutės. 12 Po gražiai papuošta eglute centro 

lankytojai rado Kalėdų senelio 

paliktą maišą su dovanomis ir 

jas pasidalijo. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė 

5. Parodų 

organizavimas 

01-

03/28 

5.1. Tautodailininkės Onos Jadvy-

gos Popovos darbų paroda „Vasa-

ros žieduos...“ ir virtuali paroda 

https://youtu.be/GAKZRXpGam0  

 Tautodailininkė pristatė paveiks-

lus, padarytus ant plastikinių 

kibirų dangčių dekupažo 

technika. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė. 

 02-14 5.2. Šv. Valentino dienai paroda 

„Širdis širdžiai širdį duoda“. 

 Pasigrožėta įvairiais suvenyrais 

su širdelėmis. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė. 

 03-07 5.3. Aldonos Railienės siuvinėtų 

paveikslų paroda “Moters rankos 

kuria grožį”, skirta Tarptautinei 

Moters dienai ir virtuali paroda 
https://youtu.be/DYhVZdyeacE  

 Susipažinta su pašilėniškės 

siuvinėtais kryželiu paveikslais, 

sudėliotomis deimantinėmis 

mozaikomis. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė. 

https://youtu.be/GAKZRXpGam0
https://youtu.be/DYhVZdyeacE


 04-07 5.4. Šaukėniškės Ingos Žiogaitės 

paveikslų iš karoliukų paroda „A-

tokvėpio minutė“ ir virtuali paroda  
https://youtu.be/wxyzkqxEMDk  

 Susipažinta su šaukėniškės po-

mėgiu dėlioti deimantines mo-

zaikas ir iš jų sukurti paveikslus. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė. 

 04-14 5.5. Šventų paveikslėlių ir 

angeliukų paroda, skirta Šv. 

Velykoms. 

 Paroda parengta iš daiktų, 

esančių muziejuje. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė. 

 05-09 5.6. Paroda „Geografija šaukšte-

liuose“ iš Dainos Gružauskaitės ko-

lekcijos, skirta Europos dienai ir 

virtuali paroda  

https://youtu.be/9rLC1Mk-viE  

 Susipažinta su kelmiškės pomė-

giu rinkti šaukštelius iš kelionių, 

paroda įkelta ir į socialinius 

tinklus. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė. 

 05-16 5.7. Paroda „Mūsų draugas jūroje“, 

skirta tarptautinei jūros kiaulės 

(delfino) dienai. 

 Susipažinta su delfinais, kurie 

yra ant įvairių suvenyrų, į parodą 

savo delfinus atnešė ir centro 

lankytojai. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė. 

 07-26 5.8. „Švelnus rankų prisilietimas“ 

tautodailininkės Ramunės Piniaus-

kaitės rankdarbių paroda. 

 Susipažinta su tautodailininkės 

Ramunės Piniauskaitės iš 

Spaudžių molio dirbiniais. 

Autorė papasakojo, kaip gimsta 

jos kūriniai, iš kokio molio 

lipdomi, nes yra įvairaus. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė. 

 09-01 5.9. Paroda „Knygų rūbelis“  Telšių 

r. Kaunatavos bibliotekos bibliote-

kininkės Vilijos Jocienės knygų 

skirtukų ir knygų aplankų darbų pa-

roda. 

 Susipažinome su bibliotekinin-

kės Vilijos pomėgiais, jos su-

kaupta kolekcija. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė 

 09-12 5.10. Paroda „Saugūs knygos lapai“ 

Dalios Valienės surinktų knygų 

skirtukų pristatymas. 

 Paroda supažindino su įvairiais 

knygų skirtukų dizainais, 

aptarta, kokią ant skirtukų 

galima rasti informaciją. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė 

 09-14 5.11. Muziejuje sukauptų įvairių 

senų arbatos ąsočių ir servizų pa-

roda. 

 Apžiūrėta esančių muziejuje 

sukauptų senovinių indų paroda. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė. 

 10-03 5.12. Tautodailininkės Almos 

Meškienės foto darbų paroda „Ir 

gražus mažytis mūsų kraštas“. 

 Susipažinta su šaukėniškės foto 

nuotraukomis, į socialinius 

tinklus įkelta ir virtuali paroda. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė,  

https://youtu.be/wxyzkqxEMDk
https://youtu.be/9rLC1Mk-viE


 11-07 5.13. Kaunatavos bibliotekininkės 

Vilijos Jocienės kūrybinių darbų 

paroda „Moliūgas“. 

 Paroda skatina kurti naujoves, 

panaudojant senas knygas. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė. 

 11-14 5.14. Tautodailininkės beržėniškės 

Onos Jadvygos Popovos siuvinėtų 

paveikslų paroda. 

 Susipažinta su beržėniškės siuvi-

nėtais paveikslais, aptarta kokiu 

būdu siuvinėti paveikslai. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė. 

 11-21 5.15. Senų televizorių paroda  
„Televizorių kitimas“, skirta 

Pasaulinei televizijos dienai. 

 Apžiūrėti muziejuje surinkti 

įvairaus senumo televizoriai. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė. 

 12-01 5.16.  Kaunatavos bibliotekininkės 

Vilijos Jocienės fotografijų paroda 

„Po gulbės sparnu“. 

 Susipažinta su labai įdomiai 

padarytomis nuotraukomis, 

kuriose galima įžiūrėti tarsi 

vaiduoklius. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė. 

6.Informacijos 

sklaida, 

mokymai. 

02-01 6.1. Susitikimas su LR Seimo nariu, 

teisininku Remigijumi Žemaitaičiu 

12 Seimo narys atsakinėjo į 

gyventojų pateiktus klausymus, 

pasakojo apie darbą Seime, 

kokie svarbūs priimti įstatymai. 

Kęstutis Bilius, 

Seimo nario 

padėjėjas 

 02-26 6.2. Dalyvavimas nuotoliniuose 

skaitmeninio raštingumo 

mokymuose „Atrask galimybę 

naujai ir greitai sukurti skelbimo 

plakatą". 

3 Nuotoliniu būdu mokėsi 

naudotis interneto galimybėmis, 

išmoko sukurti skelbimą. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė,  

lektore Vilma 

Dichavičiene. 

 03-08 6.3. Spaudinių paroda „Šviesi as-

menybė“, skirta Marijos Pečkaus-

kaitės-Šatrijos Raganos 145-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

2 Susipažinta su rašytojos kūryba 

ir gyvenimu, skaitytos ištraukos 

iš knygų. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė 

 03-09 6.4. Dalyvavimas nuotoliniuose 

mokymuose „Kultūros projektų 

paraiškų rengimas“.  

5 Sužinota, kaip rašyti ir teikti 

projektus, kokias kriterijais 

remiantis jie vertinami. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė, 

lektorius Gintautas 

Jazdauskas. 

 04 mėn. 6.5. Gyventojų pajamų 

deklaravimas. 

9 Padėjimas centro lankytojams 

deklaruoti gyventojų pajamas. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė. 

 04-23 6.6. Virtuali viktorina „Bibliotekų 

įvairovė“ (Nacionalinei bibliotekų 

savaitei). 

 Sukurta viktorina apie įvairias 

Lietuvos bibliotekas, atsakę į 

klausimus lankytojai pagilino 

savo žinias apie bibliotekas. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė. 



 09-17 6.7. Medelių (berželių)  sodinimas 

prie centro. 
         4 Eglė Mačerniutė-Gailė tris me-

delius (beržus svyruoklius)  do-

vanojo centrui, papuošta aplinka. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė. 

 10-19 6.8. Susitikimas su LR Seimo nariu, 

teisininku Remigijumi Žemaitaičiu. 

17 Centro lankytojai pasiklausė sei-

mo nario ataskaitos apie nuveik-

tus darbus ir ateities planus. 

Kęstutis Bilius, 

Seimo nario 

padėjėjas 

 11-22 6.9. Senjorų dienos internete. Inter-

netinės transliacijos stebėjimas – E. 

valdžios vartai. Kur jie veda?“. 

6 Mokytasi, kaip ir kokiu tikslu 

reikia prisijungti prie el. valdžios 

vartų, kokią informaciją galima 

pateikti ir kokią sužinoti.  

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė. 

 11-23 6.10. Senjorų dienos internete. In-

ternetinės transliacijos stebėjimas – 

saugumas internete. 

4 Priminta, kaip saugiai reikia 

elgtis naudojantis socialiniais 

tinklais. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė. 

 11-24 6.11. Senjorų dienos internete. In-

ternetinės transliacijos stebėjimas – 

„Atpažink sukčių: ką slepia daž-

niausios jų kaukės“. 

7 Priminta, kaip apsisaugoti suk-

čių internete, kad nebūtų gyven-

tojai apgauti. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė. 

 11-25 6.12. Senjorų dienos internete. In-

ternetinės transliacijos stebėjimas – 

„E. sveikatos portalas Lietuvos 

žmonėms“. 

5 Susipažino su būdais ir priemo-

nėmis, kaip užsiregistruoti pas 

gydytoją, kaip patekti į savo e. 

sveikatos puslapį. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė. 

 11-26 6.13. Centro lankytojų susitikimas 

su Kelmės priešgaisrinės gelbėjimo 

tarnybos specialistais Inga Baltru-

šaitiene ir Stasiu Kvietkumi. 
 

13 Gyventojai išklausė instruktažą, 

kaip saugiai kūrenti krosnis, 

valyti kaminus, kaip išsikviesti 

pagalbą, vaikai supažindinti, 

kaip saugiai elgtis su 

pirotechninėmis priemonėmis. 

Gautos knygutės dovanų. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė, 

priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos 

specialistas Stasys 

Kvietkus. 

7. Edukaciniai 

mokymai 

03.17 7.1.Edukaciniai užsiėmimai „Puoš-

nus gėlės vazonas“. 
8 Padaryti dekupažo technika 

puošnūs gėlėms vazonėliai. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė 

 04.14 7.2. Edukaciniai užsiėmimai “Mar-

gučiai”.  
16 Papuošti dekoratyviniai margu-

čiai dekupažo technika. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė 

 06.03 7.3. Edukacinis užsiėmimas  „Pieš-

tukinė tėčiui“. 

7 Dalyvaujant akcijoje „Atverk 

duris vasarai“ vaikai padarė de-

kupažo technika puošnias tė-

čiams pieštukines. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė 



 09-16 7.2. Edukacinis užsiėmimas –  dar-

beliai iš gipso. 
8 Išmoko iš gipso pasidaryti įvai-

rių formų darbelius. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė. 

 09-16 7.3. Edukaciniai  mokymai – iš 

gipso pasidaryti pieštukinę.  

8 Mokė Rasa Šatienė iš Ramučių 

k. iš gipso pasidaryti pieštukinę.  

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė. 

 10-01 7.4. Edukacinis kūrybinis užsiėmi-

mas „Vaško žvakutės suktinis“.  
49 Pasidarytos tikro vaško žvakės, 

užsiėmimą pravedė edukatoriai 

Antanas ir Dalia Galbuogiai iš 

Šedbarų kaimo bendruomenės. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė,  

edukatoriai iš 

Šedbarų Antanas ir 

Dalia Galbuogiai. 

 10-26 7.5. Edukaciniai užsiėmimai – 

klevo rožių darymas iš klevo lapų. 

8 Prisirinkta gražių klevo lapų ir iš 

jų padarytos „klevo rožės“.  

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė;  

 11-25 7.6. Edukacinis užsiėmimas -deko-

ratyvinių žvakių „Kalėdinė žva-

kutė“ darymas. 

9 Išmokta kitokiu būdu dekoruoti 

žvakes, naudota ugnis ir šaukš-

tas, pasidarytos kalėdinės dova-

nėlės. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė, 

Eurika Drungilienė, 

Minupių UDC 

veiklos organizatorė. 

 11-10 7.7. Kūrybinis edukacinis užsiėmi-

mas „Puošni dėžutė“ dekupažo 

technika  

6 Centro lankytojos pamėgo dar-

belius dekupažo technika, ir su-

sirinkusios vis pasipuošia kokį 

nors daiktą – šį kartą dėžutę. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė. 

 11-29 7.8. Edukacinis kūrybinis užsiėmi-

mas – Advento vainikų gaminimas. 

8 Padaryti gražūs Advento vaini-

kai, kurie papuoš centro 

lankytojų namus. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė 

 12-16 7.9. Kūrybinis - edukacinis užsiė-

mimas „Žibintų šviesa“ su tautodai-

lininke Alma Meškiene iš Šaukėnų. 

13 Išmokta pasidaryti makrame py-

nimo technika ant stiklainių ži-

bintus. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė, 

tradicinių amatų 

koordinatorė Alma 

Meškienė. 

 12-19 7.10. Edukacinis kūrybinis moky-

mas – kalėdinių žaisliukų  siuvi-

mas. 

4 Pagal duotas iškarpas pasiūti ka-

lėdiniai minkšti žaisliukai, kurie 

papuošė eglutę. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė 

8. Nuolat  
Kasdien, 

pagal 

poreikį 

8.1. Teikiamos interneto, 

kopijavimo ir  kitos paslaugos 

gyventojams, naudojimasis 

kompiuteriais. 

 Suteikiama gyventojams 

galimybė  pasinaudoti internetu, 

kompiuteriais, galima  

atsispausdinti ar nusikopijuoti 

reikiamus dokumentus, juos 

išsiųsti, susirasti reikalingą 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė. 



informaciją ir reikalui esant, 

gauti pagalbą. 

 Kasdien, 

pagal 

poreikį 

8.2. Aktyvus laisvalaikio leidimas.  Mokosi gražaus bendravimo 

tarpusavyje, naudojasi centro 

erdvėmis ir įranga, susitinka 

pabendrauti, pažaisti. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė. 

9. Veiklos 

viešinimas. 

Visus 

metus 
9.1. Informacija pateikiama 

socialiniame tinklalapyje 

facebook.com ; youtube.com; 

Užvenčio Šatrijos Raganos 

gimnazijos svetainėje. 

 Informacija viešinama 

socialiniame tinkle. 

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė. 

 2022 m. 9.2. Gyvenvietės ir centro skelbimų 

lentose. 

 Skelbimų lentose - gyvenvietėje 

ir centre.  

Dalia Valienė, centro 

veiklos organizatorė. 

 

 

 

Pastaba. 

 

            Centras bendradarbiauja su Kelmės visuomenės sveikatos biuru, su Kolainių daugiafunkciu centru, Minupių universaliu daugia-

funkciu centru, Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijoje įsikūrusiu Maltiečiu centru, Užvenčio seniūnija, Kelmės mokesčių inspekcijos 

skyriumi, Kelmės Žemaitės viešąja biblioteka, Pašilėnų ir Užvenčio bibliotekomis, Liolių socialinių globos namų Užvenčio padaliniu, 

Šaukėnų kultūros ir amatų centru. 
 

 

             Pašilėnų universalaus daugiafunkcio centro  veiklos kryptys  susijusios su kultūra, sveiko gyvenimo būdo propagavimu, parodų 

organizavimu, aktyviu laisvalaikio leidimu, informacijos teikimu. Siekiama tenkinti įvairių interesų ir pomėgių turinčių gyventojų 

socialinius, kultūrinius poreikius, skatinama tobulėti, įgyti žinių, dalyvaujant įvairiuose mokymuose, edukaciniuose ir sportiniuose 

užsiėmimuose, šventėse, lankant parodas, peržiūrint virtualias parodas, aktyviai leidžiant laisvalaikį. 
             

Problemos. 

           Centro tikslams ir uždaviniams įgyvendinti kartais trukdė kai kurių kaimo gyventojų atsisakymas dalyvauti užsiėmimuose, jų 

nenoras ateiti į renginius. Nuo dažno vaikų lakstymo žaidžiant, labai trupa laukinių laiptų plytelės.  
 

Numatomi tikslai ir uždaviniai 2023 metams 

Tikslas: 

           Gerinti gyventojų gyvenimo kokybę ir stiprinti jų bendruomeninius ryšius. 
 



Uždaviniai: 
1. Stiprinti gyventojų sveikatą, organizuojant įvairias paskaitas ir mankštas. 

2. Ugdyti socialinius įgūdžius  edukacinėje ir kūrybinėje veikloje. 

3. Skatinti dalyvauti pilietinėse akcijose, ugdant gyventojų pilietiškumą. 

 

Parengė: 

 

Data. 2022-12-29 

 

Parengė              centro veiklos organizatorė                                          Dalia Valienė                          
                                                  (Pareigos)                                                                                  ( Vardas, pavardė)                                    (parašas) 


