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ŠILUTĖS R. KINTŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA  

                                                                                                                     

                                                                                                                    TVIRTINU 

                                                                                                                  Direktorė 

 

                                                                                                                                Asta Gužauskienė 

                                                                                                                      2016-01-08 

 

DAUGIAFUNKCIO CENTRO KONCEPCIJOS ĮGYVENDINIMO  

2015 M. PRIEMONIŲ PLANO ATASKAITA 

 

 

Ataskaita yra siekiama pristatyti gerosios patirties užtikrinant centro veiklų 

daugiafunkciškumą ir teikiamų paslaugų kompleksiškumą pavyzdžius, kylančius iššūkius, 

bendradarbiavimo su bendruomene aspektus, įgyvendintą universalių daugiafunkcių centrų (toliau –

UDC) ir koordinacinių grupių veiklą, jos poveikį. 

Informacija ir medžiaga iš šios ataskaitos bus naudojama rengiant UDC tinklo veiklą 

apibendrinančią medžiagą – apžvalgą, kuri bus išplatinta visoms savivaldybėms.  

 

1. Bendras įsivertinimas 

Įsivertinkite, kaip jums pavyko įgyvendinti priemonių planą, pasiekti išsikeltus tikslus. 

 

Labai gerai pavyko tenkinti bendruomenės įvairių interesų ir tikslinių grupių poreikius 

 

 

 

2. Plano įgyvendinimo analizė  

 

Geroji patirtis, pasiekimai: kas pavyko labai gerai ar geriau, nei tikėjotės, ir ką ketinate tęsti 

ateityje, kokios yra šios sėkmės priežastys? Įvardykite svarbiausius aspektus. 

1. Savanorystė. 

2. Aktyvus jaunimas. 

3. Puikus administravimas. 

4. Pritraukti daugiau naujų žmonių į įvairias veiklas. 

Pagrindinės priežastys: lankstus ir prieinamas veiklų grafikas, jauki aplinka, malonūs darbuotojai, 

puikus tarpžinybinis bendradarbiavimas, orientavimasis į vietos bendruomenės poreikius 

 

 

Sunkumai: su kokiais sunkumais susidūrėte įgyvendindami priemonių planą, kaip juos sprendėte?  

1. Socialinio, meno vadovų etatai. 

2. Didesnis finansavimas. 

3. Aplinkinių kaimų gyventojų atvykimas į veiklas bei renginius. 

 

Sprendimo būdai: savanorystė, anoniminės paramos lėšos, bendravimas ir bendradarbiavimas su 

bendruomenės žmonėmis. 

 

 

Pasikeitimai: ar koregavote priemonių planą? Jei taip, kokių pokyčių padarėte ir kodėl? 

1. Įvairūs renginiai, koncertai, užsiėmimai. 

2. Užsiėmimai žaislotekoje, virtuvėlėje, mažojoje salėje. 

3. Aplankyti vieniši ir neįgalūs žmonės Macikų socialinės globos namuose, išsiųsti sveikinimai 
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seneliams į Vilnių, veikia XXL klubas, moterų vokalinis ansamblis, jogos užsiėmimai. 

 

Pagrindinės priežastys: žmonės nori užimtumo, aktyvūs bendruomenės nariai, poreikis koncertų, 

renginių. Noras aplankyti senelius, vienišus žmones, jiems padėti. 

 

 

 

 

3. Poveikis 

Aprašykite, kokį pokytį pastebite įgyvendinę priemonių planą. Kokį poveikį plano įgyvendinimas 

turėjo centro darbuotojams ir veiklai, vietos gyventojams ir jų grupėms, kitoms įstaigoms ar 

organizacijoms (veikiančioms centro patalpose ir už jo ribų), taip pat savivaldybės lygmeniu? 

Kuriuo lygmeniu pokyčiai pasireiškia labiausiai? 

 

1. Labiausiai pastebimas poveikis, vietos gyventojams. Didelę įtaką padarė savanorystė. 

Dalyvavimas projektinėje veikloje. 

 

2. Daug žmonių nori aplankyti UDC, pasidžiaugti patalpomis bei vykdomomis veiklomis. 

3. Esame žinomi ne tik rajone, bet ir respublikoje. 

 

 

 

 

 

4. Universalių daugiafunkcių centrų koncepcijos projekte apibrėžtų veiklos principų 

įgyvendinimas 

Kaip, kokiomis priemonėmis ir būdais, užtikrinote Universalių daugiafunkcių centrų koncepcijos 

projekte apibrėžtų principų įgyvendinimą? 

 

Principas Centro taikytos priemonės principo įgyvendinimui 

Orientavimosi į vietos 

bendruomenės poreikius 

 

Vykdomos apklausos, anketavimas. Kalbinimas, socialinių tinklalapių 

pagalba. 

Įvairovės 

 

Daug ir įvairių užsiėmimų- aerobika, treniruokliai, stalo tenisas, XXL 

klubo užsiėmimai, jogos, kulinariniai, senelių lankymas globos 

namuose, šokiai, NVŠ programos. 

Kompleksiškumo 

 

Įvairios sritys- socialinė, švietėjiška, kultūrinė. 

Papildomumo 

 

Savanorystės idėja, projektų rašymas, aktyvus bendruomenės 

dalyvavimas įvairiose veiklose. 

Lankstumo 

 

Lankstūs grafikai, veiklos atviros pokyčiams. 

Prieinamumo 

 

Prieinamumas visoms tikslinėms grupėms, pagal darbo laiką ir amžių. 

Aktyvaus bendruomenės 

įtraukimo 

 

Lyderiai, kurie vadovauja savo pomėgių bendraminčiams. 

Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

 

Nustatyti bendruomenės poreikiai. Organizuojami bendri renginiai. 

Užtikrinta partnerystė. Dalijamasi aktualia informacija, gerosios 

patirties sklaida. Aptarta UDC veikla. 

 

5. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas (detalizavimas) 
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Su kuriomis įstaigomis ar organizacijomis intensyviausiai bendradarbiavote įgyvendindami 

priemonių planą? Kuo šis bendradarbiavimas buvo naudingas?  

 

 

Bendradarbiavimas su Vydūno kultūros centru- veiklų papildomumas, įvairovė, kultūrinio bei 

meninio akiračio plėtimas. 

Biblioteka- renginių, mokymų, susitikimų gausa. 

Seniūnija- pagalba ruošiantis renginiams, veikloms, socialinių įgūdžių plėtojimas mažiau galimybių 

turintiems bendruomenės nariams. 

 

 

 

 

 

6. Tikslo grupių poreikių atitikimo analizė 

Trumpai apibūdinkite ir paanalizuokite centro darbą su tikslo grupėmis, kurias įvardijote 

priemonių plano 6.1 ir 6.2 punktuose, ir (jei yra) – naujas tikslo grupes. Apibendrinkite savo 

pasiekimus, susijusius su: 

 priemonių atitikimu dalyvių poreikiams ir interesams, 

 socialiniu ir asmeniniu dalyvių tobulėjimu. 

Jei reikia, praplėskite lentelę. 

 

Tikslo grupės  Kiek sėkmingai pavyko 

pritraukti šių tikslo 

grupių dalyvius, 

pritaikyti veiklas jų 

poreikiams ir 

interesams? 

Kokį poveikį 

priemonių plano 

įgyvendinimas turėjo 

šių grupių atstovams, 

kokių kompetencijų 

jie įgijo, ko išmoko? 

(nurodykite pokyčius, 

jei pastebėjote) 

Kaip būtų galima 

gerinti šios grupės 

pasiekiamumą, 

atitiktį jos 

poreikiams ir 

veiklos poveikį jai? 

Vaikai ir jauni 

žmonės 

Mažiesiems žaisloteka, 

jaunimui veiklos 

saviraiškai, virtuvėlė 

visiems lankytojams. 

Savanorystė, 

iniciatyvumas, 

veiklumas, 

kūrybiškumas, 

aktyvumas, noras visur 

dalyvauti. 

Vaikų užimtumas po 

pamokų, akiračio 

plėtimas, savęs 

pažinimas, saves 

atradimas. 

Jauni tėvai Suburtas mamyčių klubas, 

aerobika, treniruoklių salė, 

jogos užsiėmimai, lankytis 

įvairiuose renginiuose, 

koncertuose. 

Suburta vienminčių 

grupė, atsiskleidžia 

lyderiai, prasiplečia 

pažinčių ratas, vykdomi 

konkursai, smagus 

bendravimas. 

Užsiėmimai kartu su 

mažamečiais vaikais, 

siekiant darnios 

šeimos modelio, 

dvasinės ramybės. 

Vyresnio amžiaus 

žmonės 

Sudarytos sąlygos 

dalyvauti dainavimo, 

šokio, sporto, kulinarinių 

užsiėmimų veiklose, XXL 

klubo veikloje. 

Patenkinti 

savirealizacijos, 

bendravimo poreikiai. 

Laisvalaikio 

praleidimas. 

Kulinariniai 

užsiėmimai, atvira 

erdvė neformaliam 

bendravimui. 

Mokyklinio 

amžiaus jaunimas 

iš rizikos grupės 

šeimų 

Įkurta atvira jaunimo 

erdvė, organizuojami 

mokymai. 

Padėti tvirti pamatai 

savirealizacijos 

veikloms, savivertės 

kėlimui. 

Savirealizacijos ir 

savivertės kėlimas. 

Socialiai Dalyvauti mokymuose, Savivertės padidėjimas. Bendravimas, 
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pažeidžiami tėvai, 

bedarbiai 

sportuoti, meninėje 

veikloje. 

mokymąsis, 

paskaitos, noras 

dalyvauti veiklose. 

Vieniši senukai Patenkinti bendravimo, 

pagalbos kasdieniniame 

gyvenime poreikiai. 

Patenkinti bendravimo 

poreikiai. 

Savanorystė 

vienišiems 

seneliams. 

 

 

7. UDC darbuotojai 

Kokių kompetencijų įgijo centro darbuotojai įgyvendindami planą? Kokias kompetencijas jiems dar 

reikėtų tobulinti siekiant stiprinti savo veiklą?  

 

Tobulintos kompetencijos Reikalingos tobulinti kompetencijos 

Projektų rengimo, vykdymo. Organizavimo, 

kūrybiškumo, savanoriškumo, iniciatyvumo. 

 

Vadybos, planavimo, mokėjimo mokytis, atvirumo, 

savrankiškumo. 

 

 

8. Vertinimas 

Aprašykite, kaip, kokiais būdais, vykdėte priemonių plano įgyvendinimo vertinimą (pvz., 

įgyvendinimo procese ir / arba jam pasibaigus).  

Kokiais kriterijais rėmėtės vertindami priemonių plano įgyvendinimą? 

Kaip į vertinimą įsitraukė centro ir kitų centre veikiančių įstaigų darbuotojai, vietos gyventojai ir jų 

grupės ar kitos suinteresuotosios šalys? 

 

Būdai: 

Reflektuojantis- žodžiu, vidinis-raštu, išorinis- atsiliepimai žodžiu ir raštu, atvirasis- raštu, 

kuratoriaus ataskaita. 

 

Kriterijai:  

Masiškumas, lankomumas, ilgalaikiškumas, atsiliepimai, žmonių iniciatyva. 

 

 

Įsitraukusios šalys: 

Vietos koordinacinė grupė ir DC taryba, tikslinės lankytojų grupės, centro darbuotojų- savanorių ir 

tikslinių grupių atstovų grupė. 

 

 

 

Ar vertindami atradote poreikį ieškoti naujų tikslo grupių, veiklos sričių ir bendradarbiavimo 

galimybių? Jei taip, kaip veiklos įvertinimais vėliau buvo naudojamasi, į juos atsižvelgiama 

įgyvendinant veiklą? 

 

 

Poreikis naujoms tikslo grupėms yra. Jis bus atsiradus etatiniams darbuotojams arba suradus 

savanorius- vadovus veikloms vykdyti ir toliau. 

 

 

 

9. Papildomas finansavimas: 

Ar pavyko pritraukti papildomo finansavimo? Jei taip, iš kokių šaltinių? 

 

Iš laimėtų projektų, rėmėjų, anoniminės paramos lėšų, žmonių paramos. 
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10. Papildoma informacija 

Pateikite papildomos informacijos, pastabų, rekomendacijų, kurios galėtų būti naudingos kitiems 

daugiafunkciams centrams, taip pat savivaldybėms, nacionalinio lygmens institucijoms, Ugdymo 

plėtotės centrui arba kitoms įstaigoms ir organizacijoms. Aprašykite specifines kliūtis ir problemas, 

su kuriomis susidūrėte įgyvendindami projektą. 

 

 

Rekomendacijos- puiki darbuotojų-savanorių komanda, kasdieninis bendravimas su lankytojais, 

refleksija su veiklų vadovais, vykti į mokymus ir mokytis savarankiškai, pritraukti lėšų teikiant 

projektus, UDC lankytojai- UDC komandos atspindys... 

 

Problemos- meno, socialinio vadovo etatų nebuvimas. Nepakankamas finansavimas. Žmonių 

pavežėjimas iš aplinkinių kaimelių, ypač senų. 
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11. Veiklų plano įgyvendinimas 

Pateikite apibendrintą informaciją apie tai, kaip pavyko įgyvendinti suplanuotas veiklas: bendrus skaičius, trumpus apibūdinimus ir kt. 

Jei reikia, lentelę pratęskite. 

 

Tikslo grupė 

Įvardykite 

taip, kaip 

buvote numatę 

plane, arba, 

jei jos keitėsi 

(pvz., atsirado 

naujų), 

parašykite  

Veiklos 

Trumpai apibūdinkite, kokio 

pobūdžio veiklos buvo vykdomos 

(pvz., būrelis, klubų veiklos 

organizavimas, ilgalaikiai kursai, 

mokymai, susitikimas, koncertas, 

akcija, publikacija ir kt.) 

Įgyvendinimo laikotarpis 

/ datos  

Partneriai, jų 

vaidmuo 
Pasiekti kokybiniai rezultatai 

Dalyvių 

skaičius 

Vaikai ir jauni 

žmonės 

Mokyklos šokių kolektyvo "Deima" 

veikla 

2 kartus per savaitę Mokykla Judėjimo, kūrybos, atlikimo ir 

saviraiškos poreikių tenkinimas 

80 

Neformalus švietimas- folkloro 

būrelio veikla 

1 kartą per savaitę Mokykla Kūrybos, atlikimo ir saviraiškos 

poreikių tenkinimas 

10 

Biblioteka Nuolat Biblioteka Fantazijos, akiračio plėtimas, kritinio 

mąstymo augimas 

60 

 Treniruoklių salė nuo 5kl. Nuolat UDC Sveikos gyvensenos plėtojimas, 

fizinių galių lavėjimas 

50 

 Atvira jaunimo erdvė Nuolat UDC Jaunimo iniciatyvų skatinimas, 

jaunimo veiklinimas 

70 

Kulinariniai užsiėmimai Nuolat UDC Kulinarinių įgūdžių lavinimas 20 

Užsiėmimai laisvalaikio salėje Nuolat Mokykla Meninių įgūdžių lavinimas 60 

Jauni tėvai Aerobikos užsiėmimai, treniruoklių 

salė, joga 

Nuo 2015m sausio mėn. 

Du kartus per savaitę 

UDC Judėjimo įgūdžių, koordinacijos, 

fizinių galių, motorikos lavėjimas, 

sveikos gyvensenos plėtojimas, 

lyderystės ugdymas per savanorystę 

40 

 Erdvė jaunų mamyčių susitikimams Nuolat UDC Bendravimo įgūdžių lavinimas 8 

 Biblioteka Nuo 2015m rugsėjo mėn. Biblioteka Kritinio mąstymo augimas, akiračio 

plėtimas 

60 
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 UDC 2015 m. veiklos ataskaita 

Vyresnio 

amžiaus 

žmonės 

Treniruoklių užsiėmimai, kulinariniai 

užsiėmimai, joga, xxl klubas, teatras 

Nuolat, 

2 kartus per savaitę 

UDC Judėjimo įgūdžių,sveikos 

gyvensenos plėtojimas, kulinarinių 

įgūdžių lavinimas 

30 

 Poriniai ir tautiniai šokiai 2 kartus per savaitę Vydūno 

kultūros 

centras, 

projektinė 

veikla 

Judėjimo, kūrybos, atlikimo ir 

saviraiškos poreikių tenkinimas, 

savirealizacija, bendravimas 

20 

Soc. rizikos, 

specialiųjų 

poreikių ir 

soc.atskirtį 

patiriantys 

asmenys 

Senelių namų gyventojų lankymas, 

kalėdinių sveikinimų siuntimas į 

Vilniaus psichikos centrą, 

kulinariniai užsiėmimai 

Nuo 2015m sausio mėn. 

pagal poreikį 

UDC Bendravimas, pilietiškumas, 

savanorystės didinimas 

30 

Vaikai ir 

jaunimas 

Sferinis kinas 2015-01-08 UDC Kultūrinių, meninių įgūdžių 

lavinimas 

80 

Jaunimas Sveikuolių maistas. Kulinariniai 

užsiėmimai, 10kl. 

2015-01-15 UDC Kulinarinių įgūdžių lavinimas 12 

Jaunimas Projektinių darbų pristatymas 2015-01-19 UDC Bendradarbiavimas, sutelktumas, 

kūryba, naujų žinių įgijimas 

40 

Jaunimas Žurnalistės G. Belokopytovos 

apsilankymas. Veiklų pristatymas 

2015-01-27 UDC Naujų žinių, įgūdžių perdavimas, 

bendravimas 

30 

Vyresnio 

amžiaus 

žmonės 

Šilutės r. kūno kultūros mokytojų 

apsilankymas UDC 

2015-02-04 UDC Bendravimas, gerosios patirties 

sklaida, sutelktumas 

25 

Jaunimas ir 

vyresnio 

amžiaus 

žmonės 

Kintų bendruomenės ataskaitinis 

susirinkimas 

2015-02-04 UDC Naujų žinių perdavimas, 

bendravimas 

75 

Vaikai ir 

jaunimas 

Neformaliojo švietimo diena 2015-02-06 UDC Kultūrinių, meninių įgūdžių 

lavinimas, bendravimas 

80 

Vyresniojo 

amžiaus 

Paskaita  ūkininkams 2015-02-11 UDC Naujų įgūdžių, žinių perdavimas 12 
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 UDC 2015 m. veiklos ataskaita 

žmonės 

Vaikai ir 

jaunimas 

Valentino diena 2015-02-11 UDC Bendravimas, gerosios patirties 

sklaida, sutelktumas 

65 

Soc. rizikos 

žmonės 

Paskaita apie žmogaus būtį, jo 

savivertę 

2015-02-12 UDC, 

seniūnija 

Naujų žinių perdavimas, 

bendravimas 

5 

Jaunimas Protų mūšis 6-10kl. 2015-02-13 UDC, 

biblioteka 

Bendravimas, žinių pateikimas, 

sutelktumas 

35 

Jaunimas Diskoteka 2015-02-13 UDC Bendravimas, naujos pažintys, 

saviraiška 

60 

Vaikai ir 

jaunimas 

Aš myliu Lietuvą… 2015-02-14 UDC Naujų žinių įgijimas, bendravimas, 

pilietiškumo ugdymas 

45 

Vyresnio am. 

žmonės 

Šilutės r. Kintų rinkiminės apylinkės 

Nr.22, komisijos susirinkimas 

2015-02-18 UDC, Šilutės r. 

rinkiminė 

apygarda 

Nr.47 

Bendravimas, pilietiškumo ugdymas, 

naujų žinių įgijimas 

10 

Jaunimas ir 

vyresnio am. 

žmonės 

Susitikimas su Europarlamentaru P. 

Auštrevičiumi 

2015-02-19 UDC, rajono 

tarybos nariai, 

Kintų seniūnas 

Bendravimas, bendradarbiavimas, 

pokalbiai 

12 

Jaunimas ir 

vyresnio am. 

žmonės 

Dvyliktokų šimtadienis 2015-02-20 UDC, Šilutės 

pirmoji 

gimnazija 

Kultūrinių, meninių įgūdžių 

lavinimas, bendravimas 

45 

 

Jaunimas ir 

vyresnio am. 

Žmonės, soc. 

rizikos žmonės 

Andriaus Rimiškio koncertas Kintų 

bendruomenės žmonėms 

2015-02-21 UDC Kultūrinių, meninių įgūdžių 

lavinimas, bendravimas, naujos 

pažintys 

76 

Jaunimas S. Stankevičiaus fotografijos paroda 

bibliotekoje, naujose patalpose 

2015-02-24 UDC, 

biblioteka 

Naujos pažintys, bendravimas 18 

Jaunimas ir 

vyresnio am. 

žmonės 

Rinkimai į rajono merus 2015-03-01 UDC Bendravimas, pilietiškumo ugdymas 630 

Vyresnio am. 

žmonės 

Optika. Nemokamas akių 

patikrinimas 

2015-03-02 UDC, Optika Bendravimas, žinių pateikimas 12 
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 UDC 2015 m. veiklos ataskaita 

Jaunimas Mokinių susirinkimas 5-10kl. UK 

informacijos sklaida 

2015-03-05 UDC, mokykla Bendravimas, žinių įgijimas 100 

Jaunimas Susitikimas su Saugų J. Mikšo 

pagrindinės mokyklos mokinių 

taryba 

2015-03-06 UDC Bendravimas, žinių  įgijimas, 

gerosios patirties sklaida 

30 

Jaunimas ir 

vyresnio am. 

žmonės 

Renginys skirtas Kovo 11-ai… 2015-03-10 UDC, mokykla Bendravimo, saviraiškos lavinimas 200 

Jaunimas Mindaugo Jonušo vizitas Kintuose. 

Ar saugu keliauti autostopu? 

2015-03-16 UDC Bendravimas, naujų žinių 

perteikimas 

70 

Jaunimas Kur studijuoti? Lektorė iš VDU 2015-03-17 UDC, VDU Bendravimas, naujų žinių 

perteikimas 

65 

Vyresnio am. 

žmonės 

Rinkimai į rajono merus 2015-03-17 UDC Pilietiškumo ugdymas, bendravimas 320 

Jaunimas Renginys skirtas Žemės dienai 2015-03-20 UDC, mokykla Naujų žinių įgijimas, bendravimas 70 

 

Jaunimas Susitikimas su būgnininku iš 

Klaipėdos 

2015-03-23 UDC, Vydūno 

kultūros 

centras 

Naujų žinių įgijimas, bendravimas 50 

Jaunimas Šilalės visuomenės sveikatos centro 

paskaita 8-9kl. mokiniams 

2015-03-25 UDC, 

sveikatos 

centras 

Naujų žinių įgijimas 40 

Vaikai 1-4kl. Pasaulio pažinimo olimpiada 2015-03-27 UDC, 

biblioteka 

Gerosios patirties sklaida, naujų 

žinių perteikimas 

65 

Vyresnio am. 

Žmonėms ir 

soc. rizikos 

Sveikatos tyrimai 2015-03-31 UDC Rezultatai 9 

Vyresnio am. 

žmonės 

Susitikimas su Šilalės r. Upynos 

vidurinės mokyklos mokytojais 

2015-04-01 UDC, Upynos 

mokytojai 

Bendravimas, naujos pažintys 20 

Jaunimas ir 

vyresnio am. 

žmonės 

Labdaros vakaras" Aukime kartu…" 2015-04-03 UDC Kultūrinių, meninių įgūdžių 

lavinimas, bendravimas 

120 
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 UDC 2015 m. veiklos ataskaita 

Vaikai Priešmokyklinės grupės ugdytinių 

paroda skirta Velykoms 

2015-04-04 UDC, darželis Kultūrinių, meninių įgūdžių 

lavinimas 

14 

Jaunimas Folkloro būrelio organizuojamas 

renginys Velykoms 

2015-04-10 UDC Meninių , kultūrinių įgūdžių 

lavinimas, bendravimas 

25 

Vyresnio am. 

žmonėms 

Seminaras mokytojams "Apple Ipad 

klasė ir jos privalumai". Lektorė I. 

Gaidamavičiūtė 

2015-04-21 UDC Naujų žinių perteikimas, 

bendravimas 

35 

Vaikai Drakoniuko teatras 2015-04-22 UDC Kultūrinių, meninių įgūdžių 

lavinimas 

60 

Jaunimas ir 

vyresnio am. 

žmonės 

Geriausios bibliotekininkės rinkimai 

rajone. Renginys vyko Kintų UDC 

2015-04-29 UDC, 

biblioteka 

Bendravimas, gerosios patirties 

sklaida 

110 

Vaikai Susitikimas su tautodailininke bei 

knygų autore T. Lorenčiene 

2015-04-30 UDC Kultūrinių, meninių įgūdžių 

lavinimas 

75 

Vaikai, 

jaunimas, 

vyresnio am. 

Žmonės bei 

soc. rizikos 

Motinos dienai skirtas koncertas 2015-04-30 UDC, Kintų 

bendruomenė 

Meninių, kultūrinių įgūdžių 

lavinimas 

170 

Vyresnio am. 

žmonės 

Mini mokymai mokytojams. 

Efektyvi klasės vadyba, 2dienas 

2015-05-04 UDC Naujų žinių perteikimas, bendravimo 

įgūdžiai 

48 

Jaunimas, 

vyresnio am. 

žmonės 

Kintų bendruomenės susirinkimas, 

seniūnaitės rinkimai 

2015-05-05 UDC, 

seniūnija 

Pilietiškumo ugdymas, bendravimas 25 

Jaunimas Susitikimas mokiniams su verslo 

žmonėmis iš Šilutės 

2015-05-07 UDC Verslumo ugdymas, 

bendradarbiavimas, naujų žinių 

pateikimas 

35 

Jaunimas Susitikimas su Klaipėdos darbo 

inspekcijos darbuotojais 

2015-05-12 UDC Bendravimas, naujų žinių 

perteikimas 

50 

Vaikai  Susitikimas su klounais 2015-05-12 UDC Kultūrinių, meninių įgūdžių 

lavinimas, bendravimas 

89 

Vaikai, 

jaunimas, 

Šeimos šventė 2015-05-15 UDC Meninių, kultūrinių įgūdžių 

lavinimas 

85 
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vyresnio am. 

žmonės 

Jaunimas, 

vyresnio am. 

žmonės 

Kauno kamerinės muzikos koncertas 2015-05-15 UDC Bendravimas, kultūrinių, meninių 

įgūdžių lavinimas 

70 

Jaunimas, 

vyresnio am. 

žmonės 

Išvažiuojamasis rajono posėdis 

socialiniams pedagogams Kintuose 

2015-05-21 UDC Gerosios patirties sklaida, 

bendravimas 

30 

Vyresnio am. 

žmonės 

UDC aplankė Marijampolės darželių 

vadovai 

2015-05-22 UDC Bendravimas, gerosios patirties 

sklaida 

15 

Jaunimas Susitikimas su Jurbarko mokinių 

taryba 

2015-05-22 UDC Gerosios patirties sklaida, 

bendravimas 

24 

Jaunimas UDC aplankė Klaipėdos AJE centro 

direktorius ir jo komanda 

2015-05-25 UDC, 

Klaipėdos AJE 

Bendravimas, gerosios patirties 

sklaida 

5 

Vyresnio am. 

žmonės 

UDC aplankė Stoniškių pagrindinės 

mokyklos administracija 

2015-05-26 UDC Gerosios patirties sklaida, 

bendravimas 

3 

Jaunimas ir 

vyresnio am. 

žmonės 

UDC aplankė Vilniaus kelių 

policijos atstovai. Apdovanojimas 

9kl.už saugiausią klasę-3vieta 

2015-05-27 UDC Bendravimas, pasidžiaugimas 

pasiektais rezultatais 

63 

Jaunimas Paskutinio skambučio šventė 

dvyliktokams 

2015-05-28 UDC, mokykla Kultūrinių, meninių įgūdžių 

lavinimas, bendravimas 

120 

Vaikai Paskutinio skambučio šventė 

pradinukams 

2015-05-29 UDC, mokykla Kultūrinių, meninių įgūdžių 

lavinimas, bendravimas, sutelktumas 

76 

Jaunimas Projektinių darbų pristatymas 2015-06-01 UDC, mokykla Gerosios patirties sklaida 80 

Vyresnio am. 

žmonės 

Susirinkimas dėl pakartotinių mero 

rinkimų rajone 

2015-06-02 UDC Bendravimas 8 

Jaunimas "Amatų diena" UDC 2015-06-03 UDC, 7 rajono 

mokyklos 

Gerosios patirties sklaida, 

bendravimas, naujų įgūdžių įgijimas 

70 

Jaunimas Paskutinis skambutis dešimtokams 2015-06-05 UDC Meninių, kultūrinių įgūdžių 

lavinimas, sutelktumas 

80 

Jaunimas 5 žingsniai patyrimo link… 2015-06-05 

2015-06-06 

2015-06-07 

UDC, 5 

savivaldybės 

Naujų žinių ir įgūdžių lavinimas, 

gerosios patirties sklaida 

60 
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 UDC 2015 m. veiklos ataskaita 

Vaikai, 

jaunimas, 

vyresnio am. 

žmonės 

Akcija"Nedelsk" 2015-06-07 UDC Bendravimas, naujų žinių suteikimas 17 

Vyresnio am. 

žmonės 

Optika. Nemokamas akių 

patikrinimas kaimo bendruomenės 

žmonėms 

2015-06-10 UDC, Optika Bendravimas, rezultatų pasakymas 8 

Jaunimas Susitikimas su Klaipėdos AJE 

dalyviais 

2015-06-12 UDC Bendravimas, gerosios patirties 

sklaida, naujos pažintys 

27 

Jaunimas Pažymėjimų įteikimas dešimtokams 2015-06-19 UDC Šventė dešimtokams, bendravimas 32 

Vyresnio am. 

žmonės 

Pakartotiniai rinkimai į merus  2015-06-21 UDC Pilietiškumo ugdymas, bendravimas 520 

Vyresnio am. 

žmonės 

Mokytojų tarybos posėdis 2015-06-26 UDC Bendravimas, gerosios patirties 

sklaida 

35 

Jaunimas, 

vaikai 

Teatro grupės iš Kauno užsiėmimai 

vaikams 

2015-06-30 

2015-07-01 

UDC Naujų žinių sklaida, bendravimas 50 

Vaikai, 

jaunimas 

Tarptautinis muzikos festivalis 2015-07-06 

2015-07-09 

UDC Gerosios patirties sklaida, 

bendravimas, sutelktumas 

135 

Jaunimas Abiturientų mokyklos baigimo 

šventė 

2015-07-10 UDC, mokykla Šventė abiturientams, džiaugsmas 65 

Jaunimas, 

vyresnio 

am.žmonės 

Susirinkimas dė Minijos naftos 2015-07-24 UDC, 

seniūnija 

Bendravimas, svarstymas 120 

Vyresnio am. 

žmonės 

Susitikimas su Tauragės kultūros 

centro Sartininkų skyriaus kultūros 

namų bendruomenės žmonėmis 

2015-07-30 UDC Bendravimas, gerosios patirties 

sklaida 

17 

Vyresnio am. 

žmonės 

G. Voitenko paskaita mokytojams. 

Kintų pagrindinė mokykla dalyvauja 

Olweus patyčių prevencinėje 

programoje 

2015-09-04 UDC Bendravimas, naujų žinių sklaida 50 

Vaikai Kauno valstybinio lėlių teatro 

spektaklis "Molinis sapnas" 

2015-09-05 UDC Kultūrinių, meninių įgūdžių 

lavinimas 

150 

Jaunimas, Meno terapija. Vadovas E. 2015-09-14 UDC Gydomoji terapija, bendravimas 10 
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vyresnio am. 

žmonės 

Šuldiakovas     

 Jaunimas Klaipėdos neįgaliųjų jaunimo grupės 

spektaklis pagal Donelaičio "Metus" 

2015-09-21 UDC Bendravimas su neįgaliaisiais, 

sutelktumas 

135 

Vyresnio am. 

žmonės 

Konservatorių partijos susirinkimas 2015-09-22 UDC Bendravimas, žinių pasidalijimas 15 

Vyresnio am. 

žmonės 

XXL klubo susirinkimas 2015-09-22 UDC Bendravimas, gerosios patirties 

sklaida 

6 

Jaunimas "Protų mūšis"8-10kl. 2015-09-29 UDC Naujų žinių sklaida, sutelktumas 45 

Vyresnio am. 

žmonės 

Mokytojų diena 2015-10-05 UDC Šventė, bendravimas, sutelktumas 200 

Jaunimas Mokinių tarybos puokščių paroda 

mokytojams 

2015-10-05 UDC Džiaugsmas, šventinė nuotaika 200 

Vyresnio am. 

žmonės 

Susitikimas su Seimo pirmininko 

pavaduotoju K. Komskiu 

2015-10-07 UDC Bendravimas, naujų žinių sklaida 12 

Vyresnio am. 

žmonės 

Optika. Nemokamas akių 

patikrinimas 

2015-10-09 UDC Bendravimas, rezultatų pasakymas 8 

Jaunimas 5 žingsniai patyrimo link… 2015-10-09 

2015-10-10 

UDC, 5rajonai Bendravimas, naujų žinių sklaida, 

sutelktumas 

70 

Jaunimas Visuotinis mokinių susirinkimas 2015-10-14 UDC, mokykla Bendravimas, nutarimų priėmimas, 

sutelktumas 

80 

Vyresnio am. 

žmonės 

Paskaita ūkininkams 2015-10-15 UDC, 

seniūnija 

Naujų žinių sklaida, bendravimas 16 

Vaikai, 

jaunimas 

Sferinis kinas iš Klaipėdos 2015-10-15 UDC Meninių, kultūrinių įgūdžių 

lavinimas 

85 

Vyresnio am. 

žmonės 

Psichologijos paskaita apie patyčias 2015-10-22 UDC Naujų žinių sklaida, bendravimas 20 

Vyresnio am. 

žmonės 

Svečiuose Tauragės r. Gaurės pagr. 

mokyklos mokytojai 

2015-10-26 UDC Gerosios patirties sklaida, 

bendravimas 

13 

Vaikai Spektakliukas "Kaip padėti Lokiui 

Albinui?" 

2015-11-04 UDC Meninių, kultūrinių įgūdžių 

lavinimas 

100 

Vaikai Spektakliukas "Ežiukas Latė" 2015-11-12 UDC Meninių, kultūrinių įgūdžių 

lavinimas 

58 
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Jaunimas, 

vyresnio am. 

žmonės 

Kintų bibliotekos atidarymo šventė 2015-11-12 UDC, 

biblioteka 

Bendravimas, sutelktumas 55 

Jaunimas, 

vyresnio am. 

žmonės 

Respublikinis daugiafunkcių centrų 

suvažiavimas Kintuose 

2015-11-13 UDC Naujos pažintys, bendravimas, 

gerosios patirties sklaida 

70 

Jaunimas, 

vyresnio am. 

žmonės 

Folkloro kolektyvų rajoninė apžiūra 2015-11-19 UDC Bendravimas, naujos pažintys, naujų 

žinių sklaida 

170 

Vaikai, 

vyresnio am. 

žmonės 

Senelių šventė 2015-11-20 UDC Sutelktumas, bendravimas, meninių 

ir kultūrinių įgūdžių lavinimas 

100 

Jaunimas, 

vyresnio am. 

žmonės 

Vilniaus dailės akademijos, 

architektūros katedros studentų darbų 

pristatymas- po praktikos Kintuose 

2015-11-20 UDC Naujų vizijų pristatymas Kintų 

bendruomenei 

85 

Vyresnio am. 

žmonės 

Konservatorių partijos susirinkimas 2015-11-21 UDC Bendravimas, naujų žinių sklaida 50 

Jaunimas Diskoteka 2015-11-21 UDC Naujos pažintys, bendravimas 60 

Vyresnio am. 

žmonės 

Visuotinis mokinių tėvų susirinkimas 2015-11-25 UDC Bendravimas, naujų žinių sklaida 70 

Vaikai Molio edukacija "Stebuklingas 

žaisliukas" 

2015-11-26 UDC Meninių įgūdžių lavinimas, 

bendravimas 

15 

Jaunimas, 

vyresnio am. 

žmonės 

Festivalis "Pramoga 2015" 2015-11-27 UDC Meninių, kultūrinių įgūdžių 

lavinimas, naujos pažintys 

150 

Jaunimas  Protų mūšis- Aids dienai 2015-12-01 UDC Naujų žinių sklaida, bendravimas 25 

Jaunimas Futbolo federacijos renginys 1-8 kl. 

mergaitėms 

2015-12-01 UDC,sporto 

salė 

Naujos pažintys, bendravimas 80 

Vaikai Adventinė popietė pradinukams 2015-12-04 UDC Naujų žinių pateikimas, 

bendravimas, sutelktumas 

85 

Jaunimas, 

vyresnio am. 

žmonės 

P. Stalionio koncertas 2015-12-16 UDC Kultūrinių, meninių įgūdžių 

lavinimas 

40 



15 
 

 UDC 2015 m. veiklos ataskaita 

Jaunimas Koncertas "Grokime kartu" 2015-12-18 UDC, Vydūno 

kultūros 

centras 

Meninių, kultūrinių įgūdžių 

lavinimas 

130 

Vaikai Karnavalas mažiesiems 2015-12-23, 10val. UDC Meninių, kultūrinių įgūdžių 

lavinimas 

100 

Jaunimas Karnavalas didiesiems  2015-12-23, 15val. UDC Meninių, kultūrinių įgūdžių 

lavinimas 

88 

Jaunimas Diskoteka 2015-12-23, 17val. UDC Naujos pažintys, bendravimas, 

sutelktumas 

80 

Jaunimas Svečiai iš Vokietijos aplankė Kintų 

UDC 

2015-12-29 UDC Bendravimas, naujos pažintys 4 

     8310 

Bendras dalyvių skaičius 6310 
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