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ŠILUTĖS R. KINTŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA 

 

TVIRTINU 

Direktorė 

 

Asta Gužauskienė 

2021-01-15 

 

DAUGIAFUNKCIO CENTRO KONCEPCIJOS ĮGYVENDINIMO 

PRIEMONIŲ PLANAS 2021 M. 

 

I. BENDRA INFORMACIJA 

 

1. Informacija apie universalų daugiafunkcį centrą (toliau – UDC) ar centro funkcijas įgyvendinančią instituciją                            

Pavadinimas Šilutės r. Kintų pagrindinė mokykla  

(paskirtis – pagrindinės mokyklos tipo mokykla -  daugiafunkcis centras) 

Universalių daugiafunkcių centrų koncepcijoje įvardijamais  

principais vykdomos veiklos pradžios data  

2013 m. rugsėjo 1 d.  

Teisinis statusas Biudžetinė įstaiga.  

Adresas Kuršių g. 19 (veikla vykdoma pastate 23), Kintų mstl., Kintų sen., LT-99358 Šilutės r. sav. 

Telefonas (8 441) 47 345  

El. paštas rastine@kintai.silute.lm.lt, daugiafunkcis@kintumokykla.lt 

Interneto puslapis www.kintai.silute.lm.lt  

 

2. Centro koordinatorius 

Vardas, pavardė Simona Venckienė 

Pareigos Metodininkė  

El.paštas simonavenckiene@kintumokykla.lt 

Telefonas (8 441) 47 345 

 

3. Kitos įstaigos ir/ar organizacijos, neformalios grupės, tiesiogiai dalyvaujančios įgyvendinant priemonių planą 
Šioje dalyje pateikiama informacija tiek apie centro patalpose veikiančias, tiek apie kitas vietovės įstaigas, kurios prisideda ar su kuriomis bendradarbiaujama įgyvendinant 

priemonių planą.  
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 Eil.     

Nr. 

Įstaigos 

pavadinimas 

Įstaigos kontaktiniai  

duomenys  

Asmens  

kontaktams  

vardas,  pavardė 

Bendradarbiavimo  

pagrindas  
(jungtinės veiklos sutartis, žodinis 

susitarimas ir pan.) 

1. Šilutės r. savivaldybės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Kintų filialas 

Kuršių g. 23, Kintų mstl., Kintų sen.,      LT-99358,  

tel. (8 441) 47 219, kintai.biblioteka@silutevb.lt 

Vitalija 

Vyšniauskienė 

Jungtinės veiklos  

sutartis 

2. Šilutės pirmoji gimnazija Kalinausko g. 2, Šilutė, LT-99130, 

Tel.(8 441) 62008, www.pirmojigimnazija.lt 

Laima Spirgienė Sutartis 

3. Kintų Vydūno kultūros centras Kuršių g. 22, Kintų mstl., Kintų sen., LT-99358,  

tel.(8 441) 47 379, vydunaskintai@gmail.com 

Rita  

Tarvydienė 

Bendradarbiavimo  

sutartis  

4. Kintų seniūnija Kuršių g. 17, Kintų mstl., Kintų sen., LT-99358,  

tel. (8 441) 47 389, kintai@pamarys.lt 

Antanas  

Kližentis  

Bendradarbiavimo  

sutartis  

5. Asociacija „Kintų bendruomenė“ Kuršių g. 10, Kintų mstl., Kintų sen., LT-99358,  

tel. 8 670 02 644, www.kintuose.lt 

Sigita  

Kasparavičienė 

Bendradarbiavimo  

sutartis 

6. Asociacija „Kintų jaunimo klubas“ Kuršių g. 23, Kintų mstl., Kintų sen.,      LT-99358,  

tel. 8 647 34931 

Vaida Jucienė Bendradarbiavimo  

sutartis 

7. VŠĮ „Kintai Arts“ Vydūno g. 5A, Kintų mstl., Kintų sen., LT-99358,  

tel. 8 671 98 415  

Audronė 

Juodeškienė 

Bendradarbiavimo  

sutartis  

 

II. UDC KONCEPCIJOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

4. Trumpas priemonių plano programos pristatymas (iki 500 žodžių) 

Planas parengtas laikotarpiui nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.  

Tikslas – tikslinių grupių laisvalaikio poreikių tenkinimas; grupių partneriškas bendradarbiavimas veiklose; sąlygų sudarymas besimokančiai vietos 

bendruomenei. Uždaviniai – teikti sociokultūrines paslaugas Kintų seniūnijos bendruomenei; didinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų laisvalaikio 

užimtumą.  

Vykdoma veikla: 1) patalpose vykdoma dalis ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo užsiėmimų, 2)organizuojami 

užsiėmimai, renginiai vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų laisvalaikiui. 

Veikloms skiriamos erdvės: laisvalaikio salė, virtuvėlė, mažoji salė, treniruoklių ir aktų salės. Šalia daugiafunkcio centro – sporto aikštelė. 

Mokyklos pagrindiniame pastate – sporto salė, treniruoklių salė. 

Veiklos orientuotos į tikslines grupes: vaikus, jaunimą, jaunas šeimas, suaugusiuosius, senjorus-emeritus, socialinę atskirtį patiriančius asmenis.  

Plėtojama: savanorystė, jaunimo iniciatyvos, lyderystė.  

Sudaromos sąlygos: 1) įgyti/plėtoti darbinius/praktinius įgūdžius, 2) mokytis/taikyti IKT.     

 

5. Situacijos analizė Pateikiamos įžvalgos (įsivertinimas/analizė) apie esamą situaciją centre: pagrindinės veiklų kryptys, tikslinių grupių įtraukimas, stiprybės ir sunkumai, su 

kuriais susiduriama dirbant kaip daugiafunkcis centras ir kt. 

mailto:kintai.biblioteka@silutevb.lt
mailto:vydunaskintai@gmail.com
mailto:kintai@pamarys.lt
http://www.kintuose.lt/
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     Šiuo metu Kintų pagrindinė mokykla daugiafunkcio centro funkcijas vykdo aštuntus metus. Pagal Kintų seniūnijos bendruomenės atsiliepimus,  

veikla vertinama gerai, atliepia išsakytus poreikius. 

     Mokykla, atliekanti daugiafunkcio centro funkcijas, Kintų seniūnijoje vykdo jungiančios grandies vaidmenį. Jungtinės veiklos sutarčių pagrindu 

veikia: Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Kintų filialo biblioteka, kuri vykdo viešąsias ir mokyklinės bibliotekos funkcijas; Kintų Vydūno 

kultūros centras - vystantis kultūrinę veiklą Kintų ir Saugų seniūnijose.  

      Bendradarbiavimo sutarčių pagrindu apjungiamos įvairios institucijos, vykdančios joms priskirtas informavimo ir konsultavimo funkcijas, bei 

visuomeninės organizacijos, sudarant palankias sąlygas jų veiklos vystymuisi. Daugiafunkcio centro patalpose taip pat vyksta Kintų seniūnijos 

bendruomenės susirinkimai ir atskirų gyventojų grupių susitikimai, organizuojami Prezidento, Seimo, savivaldybės Tarybų rinkimai.  

     Veikla orientuojama į mokyklos bendruomenės bei Kintų seniūnijos bendruomenės užimtumo, saviraiškos, sporto ir savanorystės vystymą, bei 

tikslinių grupių (ikimokyklinio, priešmokyklinio, mokyklinio amžiaus vaikų, jaunimo, suaugusiųjų ir emeritų, senjorų) poreikių tenkinimą.   

     Stiprybės: glaudus tarpžinybinis, tarpinstitucinis bendradarbiavimas, pakankamas veiklų ir renginių pasirinkimas, iniciatyvūs darbuotojai/savanoriai; 

surasti sprendimai ir būdai veiklas, renginius vykdyti nuotoliniu būdu.   

     Sunkumai: nepakankamas savanorių skaičius tikslinių grupių laisvalaikio veiklų vadovavimui. 

6. Tikslinės grupės 

6.1. Tikslo grupių situacijos ir poreikių analizė 
Centro veiklos apimamų vietovių gyventojų grupių, jų situacijos trumpas apibūdinimas  

Tikslinės 

grupės 

Trumpas grupės apibūdinimas, 

pagrindiniai poreikiai 

Įstaigos, teikiančios tikslo grupei reikalingas paslaugas 
(išvardinama) 

Trūkstamos paslaugos 

Vaikai ir 

jaunimas 

Ikimokyklinis, priešmokyklinis, 

pagrindinis ugdymas, neformalusis  

švietimas, vaikų priežiūra. 

1. Pagrindinė mokykla (ikimokyklinis, priešmokyklinis, pagrindinis 

ugdymas, neformalusis švietimas,  kultūriniai ir sportiniai renginiai);  

2. Biblioteka (kūrybiniai užsiėmimai, neformaliojo švietimo veikla, IT 

erdvė, skaitykla, kultūriniai renginiai);   

3. Vydūno kultūros centras (kūrybiniai užsiėmimai, neformaliojo 

švietimo veikla, kultūriniai renginiai, paskaitos, edukacijos);  

4. Daugiafunkcis centras (laisvalaikio užsiėmimai jaunimui ir 

suaugusiems,  kultūriniai/pilietiniai/socialiniai renginiai). 

Ikimokyklinio amžiaus 

vaikų dienos priežiūra 

vasaros atostogų metu 

arba nenuolatinė 

priežiūra; pradinio 

ugdymo amžiaus vaikų 

dienos priežiūra mokinių 

atostogų metu.  

Jauni 

tėvai 

Užsiėmimai kartu su mažamečiais 

vaikais, savirealizacijos galimybės,  

erdvė kasdieniams susitikimams,  

dalyvavimas/lankymasis 

renginiuose, paskaitos, edukacijos.  

1. Vydūno kultūros centras (kultūriniai renginiai, paskaitos, edukacijos);  

2. Biblioteka (paskaitos, IT erdvė, skaitykla, kultūriniai renginiai);   

3. Pagrindinė mokykla (kultūriniai ir sportiniai renginiai);  

4. Daugiafunkcis centras (treniruoklių salė, aerobika, erdvė jaunų 

mamyčių kasdieniams susitikimams). 

Užsiėmimų lankymas su 

galimybe palikti  

priežiūrai mažamečius 

vaikus.  

Vyresnio 

amžiaus  

žmonės 

Bendravimas, mokymasis,  

savirealizacijos galimybės,  

dalyvavimas/lankymasis  

1. Vydūno kultūros centras (kultūriniai renginiai, paskaitos, edukacijos);  

2. Biblioteka (paskaitos, IT kabinetas, skaitykla, kultūriniai renginiai);  

3. Pagrindinė mokykla (kultūriniai renginiai);  

Stalo žaidimų (šaškių, 

šachmatų, domino), 

kaimo kapelos, teatro, 
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renginiuose, paskaitos,  

edukacijos. 

4. Daugiafunkcis centras (treniruoklių salė, aerobika; erdvės pagal 

pomėgius ir veiklas tikslinių grupių užsiėmimams/susitikimams). 

muzikavimo užsiėmimai. 

 

6.2. Darbas su socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis Centro veiklos apimamų sunkumus patiriančias grupių, jų situacijos, poreikių trumpas apibūdinimas. Būdai, 

pritrauksiantys juos į veiklas, kokios veiklos centre jiems pritaikomos.  

Grupės išskaidy-

mas į pogrupius 

Trumpas pogrupio apibūdinimas, 

pagrindiniai poreikiai 

Įstaigos, teikiančios tikslo grupei reikalingas paslaugas 
(išvardinama) 

Trūkstamos 

paslaugos/veiklos 

Mokyklinio 

amžiaus jaunimas 

iš rizikos grupės 

šeimų 

Laisvalaikio leidimas su galimybe 

individualiems kūrybiniams 

užsiėmimams, treniruoklių salė, 

paskaitos, psichologinė pagalba. 

1. Kintų pagrindinė mokykla (socialinis pedagogas)  

2. Kintų seniūnija (socialinės rūpybos darbuotojai)  

3. Daugiafunkcis centras (laisvalaikio leidimas kartu su 

kūrybiniais užsiėmimais, treniruoklių salė, paskaitos, mokymai). 

Asmens higienos 

mokymai. 

 

Socialiai 

pažeidžiami  

tėvai, bedarbiai 

Bendravimas, mokymasis, 

edukacijos, paskaitos. Asmens 

higienos mokymasis.  

Psichologinė pagalba. Edukacijos. 

 

1. Kintų seniūnija (socialiniai darbuotojai)  

2. Šilutės darbo birža.  

3. Šilutės policijos komisariatas. 

4. Daugiafunkcis centras (asmenims iki 29 m. amžiaus - 

darbinių įgūdžių įgijimas/plėtojimas) 

Psichologo konsultacijos. 

Asmens higienos 

mokymai. 

Edukacijos. 

 

Vieniši pagyvenę 

žmonės 

Bendravimo, pagalbos kasdieniniame 

gyvenime.  

1. Kintų seniūnija (socialiniai darbuotojai)  

2. Daugiafunkcis centras (erdvė susitikimams, užsiėmimams) 

Reguliarus lankymas ir 

pagalba buityje. 

Virtualus bendravimas. 

7. Priemonių plano programos tikslas ir uždaviniai 

Priemonių plane  

aprašomos veiklos  

programos tikslas 

Tikslinių grupių laisvalaikio poreikių tenkinimas.  

Grupių partneriškas bendradarbiavimas veiklose. 

Sąlygų sudarymas besimokančiai vietos bendruomenei. 

Uždaviniai, padėsiantys 

pasiekti tikslą 

1. Teikti sociokultūrines paslaugas Kintų seniūnijos bendruomenei. 

2. Didinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų laisvalaikio užimtumą. 

3. Skatinti dalyvauti visuomeninėse veiklose. 
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8. UDC koncepcijoje apibrėžtų veiklos principų įgyvendinimas Kaip, kokiomis priemonėmis ir būdais užtikrinamas Universalių daugiafunkcių centrų koncepcijoje 

apibrėžtų principų įgyvendinimas 

Principas Centro taikomos priemonės principo įgyvendinimui 

Kontekstualumo  Kas pusmetį apklausiama bendruomenė anketavimo, kalbinimo, socialinių tinklapių  pagalba apie poreikius.  

Įvairovės Siūlomos įvairios veiklos ir erdvės: treniruokliai, stalo tenisas,  virtuvėlė, laisvalaikio salė,  šokio, dainavimo, stalo 

žaidimų, pokalbių erdvės. 

Kompleksiškumo Galimybė naudotis kompiuteriais, kitoje salėje sportuoti, o trečioje skaityti spaudą, bendrauti. 

Papildomumo Treniruokliai, tinklinio/krepšinio užsiėmimai papildys mokiniams mokykloje galimas lankyti sportines veiklas (judrieji 

žaidimai, aerobika, futbolas). 

Lankstumo Veikla atvira pokyčiams, skirtingoms situacijoms, nuolat atsinaujinanti ir kintanti pagal bendruomenės reikmes. Visada 

randama erdvė ar patalpa reikalingam užsiėmimui.  

Prieinamumo Paslaugų (veiklų, erdvių) suteikimas, patalpų lankstus panaudojimas darbo laiko prasme visoms amžiaus grupėms. Vienu 

metu gali ateiti tėveliai ir jų vaikai. 

Aktyvaus bendruomenės  

įtraukimo 

Ieškomi lyderiai, savo pomėgių bendraminčiai, siūloma pagal pomėgius veikla. Bendruomenės atstovai kviečiami 

dalyvauti aptarimuose, prisidėti prie veiklų įgyvendinimo ir pasiūlos kūrimo. Nuolat dalinamasi informacija.  

Tarpinstitucinio bendradar-

darbiavimo (bendradarbiavimas 

 su kitomis centro patalpose, vietovėje 

veikiančiomis bei giminingomis 

įstaigomis ir organizacijomis)  

Užtikrinta partnerystė tarp vietos ir kitų institucijų: organizuojant bendrus renginius; nustatant bendruomenės poreikius; 

dalyvaujant atvirose institucijų veiklose; dalijantis aktualia informacija; aptariant, analizuojant daugiafunkcio centro 

veiklas. 

 

 

9. Kita informacija  

 

 

 

9.1. Programos vertinimas Aprašoma, koks numatytas priemonių plano įgyvendinimo vertinimas (pvz., įgyvendinimo procese ir/arba jam pasibaigus); kokiais kriterijais 

remiamasi atliekant priemonių plano įgyvendinimo vertinimą; kokiais būdais vertinama; kaip į vertinimą įtraukiami centro ir kitų centre veikiančių įstaigų darbuotojai; kaip veiklos 

įvertinimais vėliau naudojamasi, į juos atsižvelgiama planuojant veiklą. 

Vertinimas:  

1) reflektuojantis (tarpiniai įsivertinimai nuolat aptariant su centro lankytojais vykdomą veiklą, vykusius renginius) - žodžiu;  

2) vidinis (centro darbuotojų/savanorių/veiklų vadovų susirinkimai kas mėnesį, kurių metu analizuojami poreikiai, teikiami ir svarstomi nauji 

pasiūlymai, aptariamas vykdomų veiklų tikslingumas, populiarumas, naudingumas) - žodžiu;  

3) išorinis (atsiliepimai) – žodžiu ir raštu;  

4) metų veiklos ataskaita UDC tarybai - raštu.  

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

 Atsižvelgiant į metų veiklos vertinimo rezultatus, išvadas, siūlymus, rengiamas kitų metų veiklos planas. 
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9.2. Programos viešinimas Kokiais būdais ir priemonėmis informacija apie centro veiklą viešinama bendruomenėje, aplinkinėse gyvenvietėse, rajono centre 

Būdai: žodžiu, skelbimais, trumposiomis sms žinutėmis, straipsniais.  

Internetiniuose puslapiuose: www.kintai.silute.lm.lt, www.kintuose.lt  

Socialinio tinklapio „Facebook“ paskyroje: www.facebook.com/Kintų-pagrindinės-mokyklos-Daugiafunkcis-centras-546703162079254/  

 

9.3. Papildomas finansavimas programos įgyvendinimui Papildomo finansavimo iš savivaldybės, valstybės, tarptautinių, privačių lėšų galimybės  

Fizinių asmenų parama, rėmėjai, gyventojų skiriami 2% pajamų mokesčio, kita projektinė veikla. 

 

III. UDC KONCEPCIJOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO  

2021 M. VEIKLŲ PLANAS 
Į tikslo grupes įtraukiami ir socialinę atskirtį patiriantys asmenys. 

Tikslingumas Tikslo grupė 

Veiklos 
(pvz., būrelis, klubo veiklos 

organizavimas, ilgalaikiai kursai, mokymai, susitikimas, 

koncertas, akcija, publikacija, kt.) 

Įgyvendinimo 

laikotarpis/datos 
(jei jos žinomos) 

Partneriai, jų 

vaidmuo 

Numatomas  

unikalių* 

lankytojų 

skaičius 

1.Patalpų 

panaudojimas 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio, 

pagrindinio 

ugdymo 

programų dalies 

įgyvendinimui  

 

 

 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

Meninio ugdymo (muzikos, šokio) 

užsiėmimai, renginiai. 

Sausis-birželis, 

rugpjūtis-gruodis, 

pagal mokyklos 

pamokų/užsiėmimų 

tvarkaraščius, 

mėnesių veiklos 

planus. 

Kintų Vydūno kultūros 

centras, Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios 

bibliotekos Kintų 

filialas, Šilutės 

pirmosios gimnazijos 

Kintų skyrius 

(integruotų dalykų 

pamokos, pamokos ne 

mokykloje, praktinių 

studijų dienos, bendri 

renginiai, edukacijos) 

45* 

Pradinio ugdymo klasės Chorinio dainavimo, šokio pamokos, 

neformalaus švietimo būreliai, renginiai 

52* 

Pagrindinio ugdymo 

klasės 

Technologijų, muzikos, šokio, 

psichologijos pamokos, klasės valandėlės, 

neformalaus švietimo būreliai, renginiai 

61* 

Vidurinio ugdymo 

klasės 

Technologijų, psichologijos pamokos, 

klasės valandėlės, neformalaus švietimo 

būreliai, renginiai 

12* 

Mokinių tėvai Susirinkimai, renginiai, akcijos, šventės, 

edukacijos. 

180* 

Mokyklos darbuotojai Susirinkimai, renginiai, seminarai, 

mokymai. 

47* 

Iš viso unikalių lankytojų skaičius pagal tikslingumą Nr. 1: 397* 

2. Daugiafunkcio 

centro 

inicijuojamos 

veiklos 

Ikimokyklinio, priešmo-

kyklinio, pradinio ugdy-

mo amžiaus vaikams 

Kviestiniai spektakliai, pasirodymai, 

koncertinės programos 

Sausis-gruodis, 

pagal 

daugiafunkcio 

centro 

Kintų bendruomenė, 

Kintų jaunimo klubas, 

Kintų Vydūno kultūros 

centras, Kintų 

25* 

(97**) 

Pagrindinio ugdymo Erdvės laisvalaikiui po pamokų iki 17 val., 20* 

https://www.facebook.com/Kint%C5%B3-pagrindin%C4%97s-mokyklos-Daugiafunkcis-centras-546703162079254/
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amžiaus jaunuoliams sportinės veiklos (stalo tenisas, tinklinis, 

krepšinis) 

veiklų/užsiėmimų 

tvarkaraščius, 

mėnesių veiklos 

planus. 

seniūnija, VŠĮ „Kintai 

Arts“, Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios 

bibliotekos Kintų 

filialas (vykdoma 

projektinė veikla, 

kviestiniai renginai: 

spektakliai, 

pasirodymai, 

koncertinės programos, 

mokymai, patirties 

dalijimasis) 

(61**) 

Jaunimui nuo 16 iki 29 

m 

Atvira jaunimo erdvė (AJE), savanoriavi-

mas, darbinių įgūdžių įgijimas, mokymai, 

patirties dalijimasis, sportinės veiklos 

(treniruokliai, aerobika, stalo tenisas, 

tinklinis, krepšinis) 

120* 

(50**) 

Suaugusiems Kviestiniai renginiai, klubinė veikla, sava-

noriavimas, mokymai, sportinės veiklos 

(treniruokliai, aerobika, stalo tenisas, 

tinklinis, krepšinis), patirties dalijimasis. 

300 

(100**) 

 

Vyresnio amžiaus  

žmonėms (senjorams) 

Klubinė veikla, sportinės veiklos 

(treniruokliai, aerobika), kviestiniai 

renginiai, mokymai. 

100 

(30**) 

Iš viso unikalių lankytojų skaičius pagal tikslingumą Nr. 2: 903* 

3. Partnerių 

inicijuojamos 

veiklos 

daugiafunkcio 

centro patalpose 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir 

mokyklinio amžiaus 

vaikams ir jaunimui 

Renginiai, projektinė veikla, edukacijos, 

viktorinos. 

Sausis-gruodis, 

pagal partnerių ir 

daugiafunkcio 

centro metinius ir 

mėnesių veiklos 

planus. 

Kintų bendruomenė, 

Kintų jaunimo klubas, 

Kintų Vydūno kultūros 

centras, Kintų seniūnija, 

VŠĮ „Kintai Arts“, 

Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos 

Kintų filialas (projektai, 

renginiai, mokymai) 

45* 

(160**) 

 

 Jaunimui, suaugusiems, 

vyresnio amžiaus 

žmonėms. 

Meninių kolektyvų veikla, valstybinių 

švenčių minėjimai, projektai, susirinkimai, 

susitikimai, mokymai. 

500* 

(110**) 

 

Iš viso unikalių lankytojų skaičius pagal tikslingumą Nr. 3: 815* 

Bendras numatomas unikalių lankytojų skaičius: 2115* 
* - unikaliais lankytojais laikomi asmenys, kurie bent vieną kartą per metus lankėsi daugiafunkcio centro pastato patalpose, organizuojamose veiklose, renginiuose 

** - pasikartojantys lankytojai, kurie lankosi veiklose, tačiau nėra skaičiuojami kaip ūnikalūs UDC lankytojai 

 

SUDERINTA 

Daugiafunkcio centro tarybos 

2021-01-15                                                                                                                                                                

Posėdžio protokoliniu nutarimu 

(protokolo Nr. 1)                                                                                                                         Simona Venckienė, el. p. simonavenckiene@kintumokykla.lt     


