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2017 M. PRIEMONIŲ PLANO ATASKAITA 

 

Ataskaita yra siekiama pristatyti gerosios patirties užtikrinant centro Kintuose veiklų 

daugiafunkciškumą ir teikiamų paslaugų kompleksiškumą pavyzdžius, kylančius iššūkius, 

bendradarbiavimo su bendruomene aspektus, įgyvendintą universalaus daugiafunkcio centro (toliau 

–UDC) ir koordinacinės grupės veiklą, jos poveikį. 

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

apibendrinančią medžiagą.  

 

1. Bendras įsivertinimas 

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

Gerai pavyko tenkinti bendruomenės interesus ir tikslinių grupių poreikius. Kintų pagrindinės 

mokyklos daugiafunkcis centras – atvira, šiuolaikiška ir patraukli kiekvienam miestelio gyventojui 

įstaiga, tenkinanti jo švietimo, kultūros, sporto, laisvalaikio ir socialinius poreikius. Lanksčiai ir 

prieinamai pavyko visoms amžiaus grupėms sudaryti veiklų grafiką, suderinti visų kitų institucijų 

organizuojamų renginių priėmimą, aprūpinimą priemonėmis. Maloniai priimti atvykusius svečius ne 

tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio. Ruošiamos centro lankytojų bei unikalių lankytojų suvestinės 

kiekvieną mėnesį. Pasirašytos savanoriškos veiklos sutartys su 7 savanoriais. Pavyko sklandžiai 

bendrauti su savanoriais, jiems padėti atliekant užduotis. Gauta akreditacija savanoriams priimti, 

puikūs atsiliepimai apie darbą su savanoriais.  Rudens ir žiemos metu papuošti langai, stenduose 

informacinė, vaizdinė medžiaga. Geri lankytojų atsiliepimai apie vaizdinį – meninį apiforminimą. 

Vertybės: pagarba ir dėmesys kiekvienam Centro lankytojui, tolerancija kito nuomonei, nuolatinis 

tobulėjimas, lygių galimybių užtikrinimas nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, socialinės padėties, 

nuolatinis bendravimas ir bendradarbiavimas. 

Aktyvus jaunimas, noriai dalyvavo renginiuose, skirtuose jaunimui. Parašytas ir laimėtas projektas 

„Emeritai – šimtmečio išminties lobis“, skirtas Lietuvos šimtmečiui, pagerbiant tikslinę grupę – 

senjorus, emeritus. Renginys „Sutinkame 2018 m!“ jaunimui ir vyresniojo amžiaus lankytojams, 

puiki šventė mamoms - „Tau, Mama“. Vyko bendruomenės susirinkimai, ūkininkams paskaitos, 

spektakliai, įvairūs koncertai. Užmegzta draugystė su Vilkyčių pagrindine mokykla per tarptautinį 

projektą ERASMUS+. 

 

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. Bendravimas su Kauno VŠĮ „Actio Catholica Patria“, priimant savanorius. Gauta 

akreaditacija dviems metams, priimant savanorius. 

2. Aktyvus jaunimas. Atvira jaunimo erdvė. Puikūs jaunimo renginiai ir jų vadovas. 

3. Puikus bendravimas. 

4. Svečių priėmimas ne tik iš visos Lietuvos, bet ir iš užsienio. 

5. Puikūs atsiliepimai apie Kintų pagrindinės mokyklos daugiafunkcį centrą visoje Lietuvoje. 

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

puikus tarpžinybinis bendradarbiavimas, orientavimasis į vietos bendruomenės poreikius, 



savanoriavimas. 

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

1. Nepatenkintas poreikis  meno, sporto vadovams. 

2. Pagal veiklų apimtis nepakankams DC veiklų koordinatoriaus etatas - tik 0,5 etato.  

2. Menkas finansavimas. 

3. Aplinkinių kaimų gyventojų atvykimas į veiklas bei renginius. 

4. Žmonių pasyvumas, ne noras dalyvauti renginiuose (vyresnio amžiaus). 

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

bendruomenės žmonėmis. 

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

Priemonių plano korekcijos: 

1. Įvairūs renginiai, koncertai, užsiėmimai, spektakliai, šventės. 

2. Užsiėmimai virtuvėlėje, laisvalaikio, mažojoje ir aktų salėje. 

3. Aplankėme vienišus ir neįgalius žmones. Išsiuntėme sveikinimus seneliams į Vilnių, šv. Kalėdų 

proga. Veikla tęsiama ir 2017 m. 

Parengtas ir dalinai įgyvendintas respublikinis projektas „Emeritai – šimtmečio išminties lobis“, 

skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimui. Projekto pabaigos data 2018-02-20.  

4. Veikia:  XXL klubas, moterų vokalinis ansamblis, jogos ir aerobikos užsiėmimai, mokinių 

ansambliukai, šokiai, muzikavimas, stalo tenisas, treniruoklių salė, NVŠ programos - tęsiamos ir 

2017 m. 

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

renginių.  

 

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? 

 Poveikis: 

 Sėkmingi savanoriavimo pavyzdžiai. 

 Aktyvėja jaunos šeimos, buriasi į grupes (pastebima pagal lankytojų skaičiaus augimą, 

lankymosi reguliarumą veiklose). 

 Lankytojai atvyksta ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio. Kintų bendruomenės 

pasididžiavimas DC. 

 

 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 

Apklausta bendruomenė dviem būdais: kalbinant žodžiu ir apklausiant 

raštu telefonu trumposiomis žinutėmis, naudojantis socialiniais 

tinklais. 

Įvairovės 

 

Organizuoti įvairūs užsiėmimai: dainavimas, muzikavimas, 

treniruokliai, stalo tenisas, XXL klubo užsiėmimai, joga, kulinariniai 

užsiėmimai, šokiai, NVŠ programos, aerobika, kalanetika. 

Kompleksiškumo Paslaugos buvo teikiamos pagal kelias sritis - socialinė, švietėjiška, 

kultūrinė, sportinė. 

Papildomumo 

 

Treniruokliai, stalo tenisas, aerobikos ir kalanetikos užsiėmimai centre 

papildė mokiniams mokykloje galimas lankyti sportines veiklas 



(judrieji žaidimai, krepšinis, lengvoji atletika).  

Lankstumo Sudaryti lankstūs grafikai, veiklos buvo atviros pokyčiams. 

Prieinamumo 

 

Paslaugos ir užsiėmimai buvo prieinami visoms tikslinėms grupėms, 

pagal darbo laiką ir amžiaus grupes. 

Aktyvaus bendruomenės 

įtraukimo 

6 lyderiai vadovavo savo pomėgių bendraminčiams. 

Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

 

Nustatyti bendruomenės poreikiai. Organizuojami bendri renginiai su 

Kintų Vydūno kultūros centru, biblioteka, seniūnija. Užtikrinta 

partnerystė. Dalijamasi aktualia informacija, gerosios patirties sklaida. 

Aptarta UDC veikla. 

 

 Tarpinstitucinis bendradarbiavimas (detalizavimas) 

Su kuriomis įstaigomis ar organizacijomis intensyviausiai bendradarbiavote įgyvendindami 

priemonių planą? Kuo šis bendradarbiavimas buvo naudingas?  

Intensyviausias bendradarbiavimas su  

1) Kintų Vydūno kultūros centru - veiklų papildomumas, įvairovė, kultūrinio bei meninio 

akiračio plėtimas. 

2) Šilutės F.Bajoraičio viešosios bibliotekos Kintų filialu – parodų, renginių, mokymų, 

susitikimų įvairovė. 

3) Kintų seniūnija - pagalba ruošiantis renginiams, veikloms, socialinių įgūdžių plėtojimas 

mažiau galimybių turintiems bendruomenės nariams. 

4) Macikų socialinės globos namai – edukaciniai užsimėmimai, darbų eksponavimas, 

koncertinės programos, bendravimo įgūdžių su neįgaliaisiais plėtojimas. 

Žygaičių UDC, Šilgalių DC, Inkaklių DC, Platelių DC, Tauragės Senjorų 3-ojo amžiaus 

universitetu, Traksėdžių bendruomenės emeritų klubu „Traksėdžių viltis“ – tarpinstitucinių 

ryšių užmezgimas, bendradarbiavimo galimybių išplėtimas, žodžio „Emeritai“ reikšmės ir 

prasmės įvardijimas ir populiarinimas. 

      5)  Su jaunimu dirbančia organizacija „Actio Catholica Patria“ Kaune – tarpininkavimas ir 

pagalba jauniems žmonėms įgyti darbinių įgūdžių, pasiruošti savarankiškam gyvenimui (pasirašytos 

7 savanoriškos veiklos sutartys). 

      6)  UAB „SLP žuvis“ – materialinė parama renginiams. 

      7)  Asociacija „Kintų jaunimo klubas“ – pilietiškumo ugdymas įtraukiant jaunimą į projekto 

„Atrask lietuvį savyje“ įgyvendinimą. 

 

 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  Kaip sėkmingai pavyko 

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 

Vaikams - žaisloteka, 

jaunimui - veiklos 

saviraiškai, virtuvėlė - 

Savanorystė, 

iniciatyvumas, 

veiklumas, 

Vaikų ir mokyklinio 

jaunimo užimtumas 

po pamokų, ne 



visiems lankytojams. kūrybiškumas, 

aktyvumas, motyvacija. 

mokyklinio jaunimo 

užimtumas vakarais, 

akiračio plėtimas, 

savęs pažinimas, 

savęs atradimas. 

Jauni tėvai Suburtas mamyčių klubas, 

aerobika, treniruoklių salė, 

jogos užsiėmimai, 

dalyvauti įvairiuose 

renginiuose, koncertuose. 

Suburta vienminčių 

grupė, atsiskleidžia 

lyderiai, prasiplečia 

pažinčių ratas, vykdomi 

konkursai, socialus 

bendravimas. 

Užsiėmimai kartu su 

mažamečiais vaikais, 

siekiant darnios 

šeimos modelio, 

dvasinės harmonijos. 

Tėvelių įtraukties į 

įvairias šventes 

didinimas.  

Vyresnio amžiaus 

žmonės 

Sudarytos sąlygos 

dalyvauti dainavimo, 

šokio, sporto, kulinarinių 

užsiėmimų veiklose, XXL 

ir emeritų klubų veikloje. 

Patenkinti 

savirealizacijos, 

bendravimo poreikiai. 

Laisvalaikio 

praleidimas. 

Kulinariniai 

užsiėmimai, atvira 

erdvė neformaliam 

bendravimui. 

Mokyklinio 

amžiaus jaunimas 

iš rizikos grupės 

šeimų 

Veikli atvira jaunimo 

erdvė, organizuojami 

mokymai, seminarai. 

Vyksta būreliai jaunimui. 

Padėti tvirti pamatai 

savirealizacijos 

veikloms, savivertės 

kėlimui. 

Savirealizacijos ir 

savivertės kėlimas. 

Socialiai 

pažeidžiami tėvai, 

bedarbiai 

Dalyvauta mokymuose, 

sportuotinėje, meninėje 

veikloje. 

Savivertės padidėjimas. Bendravimas, 

mokymasis, 

paskaitos, noras 

dalyvauti veiklose. 

Vieniši senukai Patenkinti bendravimo, 

pagalbos kasdieniniame 

gyvenime poreikiai. 

Patenkinti bendravimo 

poreikiai. 

Bendravimas, 

pagalba. Įtraukimas į 

šventes, renginius. 

 

 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, 

savarankiškumo. 

 

 

 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, 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 patenkintas atsiradus etatiniams darbuotojams arba 

suradus savanorius-vadovus veikloms vykdyti ir toliau. 

 

 Papildomas finansavimas: 

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

Iš projektų, rėmėjų, anoniminių paramos lėšų. 

 

 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, vykimas į mokymus ir mokymasis savarankiškai, lėšų pritraukimas 

teikiant projektus. UDC lankytojai - UDC komandos atspindys! 

 

Problemos: meno, sporto, socialinio vadovo etatų nebuvimas. Nepakankamas finansavimas. 

Žmonių pavežėjimas iš aplinkinių kaimelių, ypač vyresnio amžiaus.  



  

1. 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  

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 ir jų 

vaidmuo 
Pasiekti kokybiniai rezultatai 

Dalyvių 

skaičius 

Vaikai iki 14 

m. amžiaus 
Būrelių, klubų, erdvių veikla 

Knygų skaitymas, šviečiamieji 

užsiėmimai, parodos 

6 dienas per savaitę Šilutės F.Bajoraičio 

viešosios 

bibliotekos Kintų 

filialas - 

organizatoriai 

Fantazijos, akiračio praplėtimas, 

kritinio mąstymo auginimas 

100 

Užsiėmimai laisvalaikio salėje 5 dienas per savaitę - Meninių įgūdžių lavinimas 80 

Kulinariniai užsiėmimai 3 kartus per savaitę Laisvasis 

mokytojas – 

paslaugos teikėjas 

Kulinarinių įgūdžių lavinimas 10 

Mokyklos šokių kolektyvo „Deima“ 

veikla 

2 kartus per savaitę - Judėjimo, kūrybos, atlikimo ir 

saviraiškos poreikių tenkinimas 

40 

Mokyklos vokalinio ansamblio 

veikla 

2 kartus per savaitę - Dainavimo, kūrybos, atlikimo ir 

saviraiškos poreikių tenkinimas 

40 

Renginiai ir kitos veiklos 

Vaidybinis filmas „Mes dainuosim“ 2017-01-13 - Istorinių žinių praplėtimas 90 

Užgavėnių šventė 2017-02-09 Vydūno kultūros 

centras - 

organizatoriai 

Bendravimas, gerosios patirties 

sklaida, 

Lietuvių liaudies tradicijų 

pažinimas ir puoselėjimas  

50 

Irmantės Ežerskytės paskaita  apie 

savanorystę Afrikoje, Ugandoje. 

2017-02-10 - Žinių apie savanorystę 

praplėtimas 

80 



 

Susitikimas su organizacijos  „Nebūk 

naivus kelyje“ prezidentu Mindaugu 

Jonušu 

2017-02-21 Organizacija  

„Nebūk naivus 

kelyje“ - mokymai 

Žinių apie saugumą kelyje 

praplėtimas. 

16 

Renginys skirtas Kovo 11 d. 

 

2017-03-10 

 

- Pilietiškumo ugdymasis, 

lietuviško identiteto suvokties 

stiprinimas 

100 

 

8-os klasės mokinių atliekamo 

spektaklio vaikams „Medžiai“ 

pristatymas.  

2017-03-16 Studentės Neringos 

Rimkutės 

režisūrinė praktika 

Vaidybos įgūdžių įgijimas. 45 

Viktorina skirta Žemės dienai.  2017-03-20 - Biologinių žinių praplėtimas 125 

Susitikimas su klounais. „Vytuko 

šou“ programa. 

2017-03-22 Grupė „Vytuko 

šou“– programos 

pristatymas 

Žinių apie cirko meną 

praplėtimas 

64 

„Šviesoforo“ varžybos. 2017-04-19 - Žinių apie eismo taisykles ir 

kelio ženklus įtvirtinimas 

40 

Sferinis kinas. 2017-05-08 Klaipėdos sferinis 

kinas – filmų 

peržiūra 

Žinių apie kino meną lavinimas. 90 

Šventė „Sudie, darželi, sveika, 

vasarėle!“ 

2017-05-31 

 

- Meninių programų pristatymo 

įgūdžių lavinimas. 

80 

 

Tarptautinis Kintų muzikos 

festivalis. Grupės „NIKO“ 

koncertinė programa vaikams. 

2017-07-22 

 

VšĮ „Kintai Arts“ - 

organizatoriai 

Kultūrinių, meninių įgūdžių 

lavinimas 

80 

„Drakoniuko“ teatro spektaklis 

vaikams. 

2017-09-28 „Drakoniuko“ 

teatras – spektaklio 

pristatymas. 

Kultūrinių, meninių įgūdžių 

lavinimas 

80 

Grupės „Indėniška strėlė“ koncertinė 

programa. 

 

2017-11-15 

 

Grupės „Indėniška 

strėlė“ - programos 

pristatymas 

Kultūrinių, meninių įgūdžių 

lavinimas 

55 

Protų mūšis skirtas Aids dienai 

paminėti. 

2017-12-01 - Bendravimas ir 

bendradarbiavimas grupėse 

60 

Koncertas „Advento belaukiant“ 2017-12-12 Vydūno kultūros 

centras - 

Meninių, kultūrinių įgūdžių 

lavinimas 

40 



 

organizatoriai 

Integruotų dalykų diena „Kalėdos“ 

vyresniųjų klasių mokiniams 

2017-12-21 Šilutės pirmosios 

gimnazijos  Kintų 

skyrius - 

organizatoriai 

Kūrybos, atlikimo ir saviraiškos 

poreikių tenkinimas 

75 

Integruotų dalykų diena „Kalėdos“ 

pradinių klasių mokiniams 

2017-12-22 - Kūrybos, atlikimo ir saviraiškos 

poreikių tenkinimas 

50 

Diskotekos mokiniams 2017-12-22 

2017-12-31 

- Bendravimo, saviraiškos 

poreikių tenkinimas 

35 

24 

Jaunimas 14-

29 m. amžiaus 
Būrelių, klubų, erdvių veikla 

Knygų, spaudos skaitymas, 

šviečiamieji užsiėmimai, parodos 

 

6 dienas per savaitę 

Šilutės F.Bajoraičio 

viešosios 

bibliotekos Kintų 

filialas - 

organizatoriai 

Kritinio mąstymo auginimas, 

akiračio praplėtimas 

100 

Atvira jaunimo erdvė „Noriu, Galiu, 

Darau“  

5 dienas per savaitę - Jaunimo iniciatyvų skatinimas, 

jaunimo veiklinimas 

100 

Užsiėmimai treniruoklių salėje 5 dienas per savaitę Savanoriai – 

vadovavimas 

grupėms 

Sveikos gyvensenos plėtojimas, 

fizinių galių lavinimas 

30 

Aerobikos, kalanetikos, jogos 

užsiėmimai  

Po 2 kartus per savaitę Savanoriai – 

vadovavimas 

grupėms 

Judėjimo įgūdžių, koordinacijos, 

fizinių galių, motorikos 

lavinimas, sveikos gyvensenos 

plėtojimas, lyderystės ugdymas 

per savanorystę 

30 

Mamyčių klubo veikla 1 kartą per mėnesį Savanorė – klubo 

veiklos 

organizavimas 

Bendravimo, žinių dalijimosi, 

problemų sprendimo įgūdžių 

lavinimas 

20 

Renginiai ir kitos veiklos 

Protų mūšis, skirtas Vasario 16 d. 

paminėti 

2017-02-15 - Žinių apie Lietuvą praplėtimas, 

pilietiškumo ugdymasis 

90 

Renginys „Šimtadienis“. 2017-02-15 Šilutės pirmosios 

gimnazijos  Kintų 

Kūrybos, atlikimo ir saviraiškos 

poreikių tenkinimas 

45 



 

skyrius - 

organizatoriai 

Nacionalinis diktantas 2017-02-24 Šilutės F.Bajoraičio 

viešosios 

bibliotekos Kintų 

filialas - 

organizatoriai 

Lietuvių kalbos rašybos įgūdžių 

įtvirtinimas 

45 

Laivadirbio Simo Knapkio paskaita 

apie verslumą 

2017-03-24 - Verslumo ugdymasis 50 

Susitikimas su Šilutės r. Macikų 

globos namų gyventojais, molio 

edukacija 

 

2017-06-08 Macikų socialinės 

globos namai 

Bendravimas su neįgaliaisiais, 

sutelktumas 

30 

Savanoriavimas tarptautiniame Kintų 

muzikos festivalyje 

2017-07-(15-29) 

 

VšĮ „Kintai Arts“ - 

organizatoriai 

Savanoriavimo įgūdžių 

praplėtimas 

30 

Renginys „Gimnazistų krikštynos“ 2017-09-30 Šilutės pirmosios 

gimnazijos  Kintų 

skyrius - 

organizatoriai 

Kūrybiškumo ir saviraiškos 

poreikių tenkinimas 

25 

Jaunimo naktis „Aš – lietuvis“ 

Klaipėdos apskrities jaunimui. 

2017-10-27 Asociacija „Kintų 

jaunimo klubas“ - 

organizatoriai 

Bendravimo, bendradarbiavimo, 

patirties ir žinių apie Lietuvą 

dalijimosi įgūdžių lavinimas, 

pilietiškumo ugdymasis 

120 

Vyresnio 

amžiaus 

žmonės 

Būrelių, klubų, erdvių veikla 

Knygų, spaudos skaitymas, 

šviečiamieji užsiėmimai, parodos 

6 dienas per savaitę Šilutės F.Bajoraičio 

viešosios 

bibliotekos Kintų 

filialas - 

organizatoriai 

Akiračio praplėtimas, savišvieta 120 

Užsiėmimai treniruoklių salėje 5 dienas per savaitę Savanoris – 

vadovavimas 

grupei 

Sveikos gyvensenos plėtojimas, 

fizinių galių lavinimas 

75 

Aerobikos, kalanetikos, jogos Po 2 kartus per savaitę Savanoriai – Judėjimo įgūdžių, koordinacijos, 50 



 

užsiėmimai  vadovavimas 

grupėms 

fizinių galių, motorikos 

lavinimas, sveikos gyvensenos 

plėtojimas, lyderystės ugdymas 

per savanorystę 

Moterų vokalinio ansamblio 

„Nendra“ veikla 

2 kartus per savaitę Vydūno kultūros 

centras – veikla 

pagal projektinę 

sutartį 

Kūrybiškumo, saviraiškos, 

poreikių tenkinimas, sceninės 

kultūros, koncertinės patirties 

didinimas 

32 

Daugiafunkcio centro suaugusiųjų 

šokių grupės „Kintai“ veikla 

2 kartus per savaitę Savanorė – 

vadovavimas 

grupei 

Kūrybiškumo, saviraiškos, 

poreikių tenkinimas, sceninės 

kultūros, koncertinės patirties 

didinimas 

50 

Daugiafunkcio centro moterų šokių 

grupės „Kanarėlės“ veikla 

2 kartus per savaitę Savanorė – 

vadovavimas 

grupei 

Kūrybiškumo, saviraiškos, 

poreikių tenkinimas, sceninės 

kultūros, koncertinės patirties 

didinimas 

60 

„XXL“ klubo veikla 1 kartą per mėnesį Savanorė – klubo 

veiklos 

organizavimas 

Bendravimo, saviraiškos, 

patirties dalijimosi poreikių 

tenkinimas 

20 

Emeritų klubo veikla 1 kartą per mėnesį Savanorė – klubo 

veiklos 

organizavimas 

Bendravimo, saviraiškos, 

patirties dalijimosi poreikių 

tenkinimas 

18 

Paskaitos ūkininkams 1 kartą per mėnesį Seniūnija - 

organizatoriai 

Žinių atnaujinimo, patirties 

dalijimosi poreikių tenkinimas 

14 

Renginiai ir kitos veiklos 

Sausio 13-osios minėjimas  2017-01-13 Vydūno kultūros 

centras - 

organizatoriai 

Pilietiškumo ugdymasis, 

lietuviško identiteto suvokties 

stiprinimas 

50 

Respublikinis jaunimo ir suaugusiųjų 

pramogos šokių festivalis 

„Pramoga“. Suaugusiųjų šokių 

grupės „Kintai“ 15 m. jubiliejus. 

2017-02-25 - Kūrybiškumo, saviraiškos, 

poreikių tenkinimas, sceninės 

kultūros, koncertinės patirties 

didinimas 

130 

Kintų bendruomenės ataskaitinis 2017-03-16 Asociacija „Kintų Tiesioginės informacijos, 30 



 

susirinkimas bendruomenė“ - 

organizatoriai 

problemų sprendimo poreikio 

tenkinimas 

Interaktyvi miniatiūrų komedija – 

koncertas su humoriste, aktore ponia 

Hana. 

 

2017-04-11 

 

Hana Šumilaitė – 

programos 

pristatymas 

Kultūrinių, meninių įgūdžių 

lavinimas  

25 

 

Seminaras mokytojams „Kaip gali 

mokytojas padėti vaikui išmokti 

mokytis?“ 

2017-04-12 - Naujų žinių įgijimas, patirties 

pasidalijimas 

32 

Policijos pareigūnų susitikimas su 

Kintų seniūnijos bendruomene. 

2017-04-13 Seniūnija - 

organizatoriai 

Tiesioginės informacijos, 

problemų sprendimo poreikio 

tenkinimas 

16 

Poezijos vakaras „Aš ir poezija“ 2017-04-27 Šilutės F.Bajoraičio 

viešosios 

bibliotekos Kintų 

filialas - 

organizatoriai 

Kultūrinių, meninių įgūdžių 

lavinimas 

40 

 

Patirties mainai. Šilutės r. vaikų 

meno mokyklos orkestro koncertinė 

programa. 

 

2017-04-28 

 

Šilutės r. vaikų 

meno mokykla – 

programos 

pristatymas 

Kultūrinių, meninių įgūdžių 

lavinimas 

110 

Donaldos Meiželytės koncertas 2017-04-30 

 

Donalda Meiželytė 

– programos 

pristatymas 

Kultūrinių, meninių įgūdžių 

lavinimas 

60 

 

Motinos dienos šventė „Mamai“ 

 

2017-05-05 - Kultūrinių, meninių įgūdžių 

lavinimas 

110 

Susitikimas su Tauragės „Aušros“ 

progimnazijos mokytojais 

2017-10-26 - Gerosios patirties sklaidos, 

bendravimo, bendradarbiavimo 

poreikių tenkinimas 

13 

Kintų bendruomenės susirinkimas  2017-11-08 Asociacija „Kintų 

bendruomenė“ - 

organizatoriai 

Tiesioginės informacijos, 

problemų sprendimo poreikio 

tenkinimas 

35 

Rajono folkloro kolektyvų apžiūra 2017-11-11 Vydūno kultūros Kultūrinių, meninių įgūdžių 140 



 

centras - 

organizatoriai 

lavinimas 

Naujametinis vakaras 2017-12-31 - Bendravimo, saviraiškos 

poreikių tenkinimas 

25 

Pažintinė ekskursija su 

daugiafunkcio centro veikla ir 

erdvėmis Lietuvos lankytojams 

2017 m. - Informacijos apie daugiafunkcį 

centrą Kintuose viešinimas ir 

sklaida 

52 

Pažintinė ekskursija su 

daugiafunkcio centro veikla ir 

erdvėmis užsienio lankytojams 

2017 m. - Informacijos apie daugiafunkcį 

centrą Kintuose viešinimas ir 

sklaida 

10 

Socialinės 

rizikos, 

specialiųjų 

poreikių ir 

socialinę 

atskirtį 

patiriantys 

asmenys 

Būrelių, klubų, erdvių veikla 

Knygų, spaudos skaitymas, 

šviečiamieji užsiėmimai, parodos 

6 dienas per savaitę Šilutės F.Bajoraičio 

viešosios 

bibliotekos Kintų 

filialas - 

organizatoriai 

Akiračio praplėtimas, savišvieta 40 

Užsiėmimai treniruoklių salėje 5 dienas per savaitę Savanoris – 

vadovavimas 

grupei 

Sveikos gyvensenos plėtojimas, 

fizinių galių lavinimas 

6 

Renginiai 

Spektaklis „Drugelis“ 

 

2017-12-08 

 

Klaipėdos 

neįgaliųjų grupė 

„Viltis“ – 

spektaklio 

pristatymas 

Pažintis su neįgaliųjų galiomis 75 

Senelių namų gyventojų lankymas, 

kalėdinių sveikinimų siuntimas į 

Vilniaus sveikatos ir psichikos 

centrą.  

nuo 2017 m sausio mėn. 

iki 2017-12-22 d. 

 Bendravimas, pilietiškumas, 

savanorystės didinimas 

30 

Bendras lankytojų skaičius 3795 
     

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                                                                                                         Ilona Papievienė                                                                                                                                                                           


