
Daugiafunkcis Centras  
Veiklos pradžia: 

2013-09-01 – Kintų vidurinės mokyklos Daugiafunkcis skyrius. 

2014-09-01 – Kintų pagrindinė mokykla, kurios paskirtis pagrindinės mokyklos tipo mokykla-

daugiafunkcis centras. 

Koordinacinė grupė  
Atstovauja vietos veikiančioms ir bendruomenės gerove besirūpinančioms institucijoms bei 

organizacijoms, kuri projekto įgyvendinimo laikotarpiu atlieka patariamąjį vaidmenį daugiafunkcio 

centro koncepcijos įgyvendinimo klausimais. 

Koordinacinės grupės sudėtis patvirtinta savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. 

balandžio 23 d. įsakymu Nr. A1-401: 

           

 
 

                                                                                                        

 

Kuratoriai 

 

 
 

 

 

 

vadovas – Antanas Kližentis, Kintų 

seniūnijos seniūnas 

narys – Rita Tarvydienė, Kintų 

Vydūno kultūros centro direktorė 

 

narys – Asta Gužauskienė, Kintų 

vidurinės mokyklos choreografijos 

mokytoja metodininkė (nuo 2014-

08-01 Kintų pagrindinės mokyklos 

direktorė) 

 

Daugiafunkcio skyriaus kuratorė – Asta Gužauskienė, 

įdarbinta savivaldybės pasiūlymu Ugdymo Plėtotės Centre 2013-10-22 Vilniuje 

6,5 mėnesių laikotarpiui 0,5 etato daugiafunkcio skyriaus metinio koncepcijos 

priemonių įgyvendinimo plano parengimo ir realizavimo darbams atlikti. 

Daugiafunkcio centro veiklų kuratorė – Ilona Papievienė, mokyklos 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

įdarbinta 2014-09-01 konkurso tvarka laisvoms mokyklos direktoriaus pavaduotojo 

ugdymui pareigoms eiti 0,5 etato daugiafunkcio centro metiniams koncepcijos 

priemonių įgyvendinimo planams parengti ir realizavimo darbams atlikti. 

Daugiafunkcio centro veiklų kuratorė – Simona Venckienė, metodininkė 

funkcijų vykdymas priskirtas nuo 2019-09-01, mažinant direktoriaus pavaduotojų 

ugdymui etatų skaičiui (metodininkės pareigoms priimta 2018-09-01) 

 



DC Taryba 

Pirmininkė  - Simona Venckienė, metodininkė, DC veiklų koordinatorė 

      Pavaduotojas   -  Laimondas Taroza, Atviros jaunimo erdvės veiklos koordinatorius 

Narė Laima Bušininkienė   - saviveiklos klubų atstovė 

            Narė Vitalija Vyšniauskienė   - bibliotekos atstovė  

                               Narė Sigita Kasparavičienė  - Kintų seniūnijos bendruomenės atstovė 

                                          Narė Jurgita Tamošiūnienė –  socialinės srities atstovė 

DC veiklų įgyvendinimo vertinimas: 

1) reflektuojantis (tarpiniai įsivertinimai kas mėnesį nuolat aptariant su DC lankytojais vykdomą  

    veiklą, vykusius  renginius) - žodžiu;  

2) vidinis (DC darbuotojų ir tikslinių grupių atstovų susirinkimai kas pusmetį, kurių metu    

analizuojami poreikiai, teikiami ir svarstomi nauji pasiūlymai, aptariamas vykdomų veiklų     

tikslingumas, populiarumas, naudingumas) - raštu;  

3) išorinis (atsiliepimai) – žodžiu ir raštu;  

4) atvirasis (vietos koordinacinės grupės ir DC tarybos (po 1 atstovą iš mokinių, tėvų, centro     

darbuotojų, bendruomenės) susirinkimai kas ketvirtį vykdomų ir siūlomų naujų veiklų aptarimui)  

     - raštu;  

5) DC veiklų koordinatoriaus ataskaita (pusmečio veiklos rezultatai): DC darbuotojams,     

lankytojams, bendruomenei – žodžiu; DC tarybai - raštu.  

 

Vertinimo kriterijai: masiškumas, ilgalaikiškumas, lankomumas, atsiliepimai, žmonių iniciatyvos. 



Savanorystė 

 
2014-01-21 akredituota Kintų vidurinė mokykla (Daugiafunkcis skyrius) kaip priimanti 

savanorius organizacija. 

Kontaktinis asmuo – Daugiafunkcio skyriaus koordinatorė (nuo 2014-08-01 mokyklos  

                                     direktorė) Asta  Gužauskienė; 

                                     nuo 2015-01-02 DC veiklų koordinatorė Ilona Papievienė; 

                                     nuo 2019-09-01 metodininkė Simona Venckienė. 

Tikslas – priimti niekur nedirbančius, nesimokančius 14-29 m. amžiaus savanorius 3 ar 6 

mėnesių laikotarpiui patirties įgijimui. 

Savanoriška veikla 

 

1. Savanoriai, dirbantys pagal JST sutartis. 

2. Savanoriai, dirbantys pagal  mokyklos sutartis. 

 

Atvira jaunimo erdvė (AJE) 

                  „Noriu, Galiu, Darau“ (NGD) 
                                                         

Įkūrimo data 2014-02-05. 

 

Patvirtinta Jaunimo reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

direktoriaus 2014-04-07 įsakymu Nr. 2V-68  (1.4.) skiriant finansavimą 2014 metų veiklos 

programai. 

Programos vadovas – Asta Gužauskienė, daugiafunkcio skyriaus kuratorė,  

                                      nuo 2014-09-01 – Laimondas Taroza, jaunimo reikalų koordinatorius. 

Tikslas – atviras darbas su jaunimu, siekiant suteikti prasmingos veiklos ir saugaus laisvalaikio 

galimybių savirealizacijai. 

Atviros veiklos: užsiėmimai treniruoklių salėje, stalo tenisas, kulinarija, šokiai, dainavimas, 

muzikavimas, stalo žaidimai, filmų peržiūros. 

                       



Asociacija  

„Kintų jaunimo klubas“ 
 

Įsteigimo data - 2015-10-14 

 

Juridinis asmens kodas Registrų centre -  304112238. 

 

Iniciatorius - Kintų pagrindinės mokyklos direktorė Asta Gužauskienė 

 

Steigėjai: Vaida (Nausėdaitė) Jucienė, bibliotekininkė; 

                 Asta Gužauskienė, mokyklos direktorė; 

                 Laimondas Taroza, psichologijos mokytojas, jaunimo reikalų koordinatorius. 

 

 
 

Pirmininkas – Vaida (Nausėdaitė) Jucienė 

 

                       

                       Buhalteris – Birutė Gudauskienė  

 

  

 

 

 

                                                            Revizorius – Sigita Kasparavičienė  

 

 

 

Tikslas - plėtoti tarptautinius ryšius ir bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir kitų jaunimo organizacijų 

Europoje, tinkamai atstovauti šalį ir Europą pasaulyje. 

 



Daugiafunkcio centro erdvės, inventorius, 

žmogiškieji ištekliai NVŠ programose 

 

1. Aerobika. Laisvoji mokytoja Simona Venckienė. Programos kodas 120500361. 

 

 
 

2. Stalo tenisas. Laisvasis mokytojas Mindaugas Šimkus. Programos kodas 120500073. 

 

 
 

3. Virtuvės šefai. Laisvoji mokytoja Ilona Papievienė. Programos kodas 121100048. 

 

                                   
 

4. Muzikos instrumentomanija. Laisvasis mokytojas Valdas Neimantas. Programos 

kodas 120100148. 

                                   


