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         2019 metais Pašilėnų universalaus daugiafunkcio centro  veiklos kryptys buvo susijusios 

su muzika, sociakultūra, sveikatinimu ir ikimokykliniu vaikų ugdymu. Veiklas organizavo ir 

vykdė centro veiklos organizatoriai Dalia Valienė ir Romaldas Pečeliūnas bei mokytojas 

Virginijus Petrauskas. Gaila, bet nesurinkus reikiamo vaikų skaičiaus nuo rugsėjo pirmosios 

ikimokyklinė grupė nebeveikia, nebeliko ir mokytojo etato. Organizuota įvairi veikla, norint 

tenkinti  visų centro lankytojų informacinius, kultūrinius ir savišvietos poreikius, mažųjų centro 

ugdytinių poreikius. Teiktos elektroninės paslaugos, organizuoti įvairūs mokymai, stebėtos 

internetinės transliacijos, vyko koncertai, švenčių minėjimai. Pašilėnų UD centro darbo laikas 

leido užtikrinti teikiamų paslaugų prieinamumą, nes centras dirbo ir vakarais, kad gyventojai po 

darbų ar moksleiviai po pamokų galėtų užsukti į centrą ir dalyvautų įvairiose veiklose.  

        Organizuodamas veiklas Pašilėnų universalus daugiafunkcis centras bendradarbiavo su 

Minupių daugiafunkciu centru, Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijoje įsikūrusiu Maltiečiu 

centru, Užvenčio seniūnija, Šaukėnų amatų ir kultūros centru, Kelmės mokesčių inspekcijos 

skyriumi, Kelmės visuomenės sveikatos biuru, Kelmės Žemaitės viešąja biblioteka, Pašilėnų ir 

Užvenčio bibliotekomis, su VO „Berželio bendruomenė“. 

        Pašilėnų UD centre vykdoma centro lankytojų ir svečių, užeinančių į centrą, apskaita. 

Palyginus su praėjusiais metais naujai užregistruota ir perregistruota 49 lankytojais mažiau. 

2018 m. buvo užregistruoti 463 lankytojai, o 2019 m.–414 lankytojų. Bet apsilankymų skaičius 

renginiuose, kitose veiklose, įvairiuose užsiėmimuose, ypač sportuojančių ir lankančių 

dekupažo užsiėmimus, kur žmonės kartojasi, yra didelis, nes kai kas lankosi ir kiekvieną dieną. 

Lankytojų apsilankymai centre 2019 m. siekė 4951 atėjimus į centrą, o 2018 m. buvo 5257 

lankytojai. Lyginant su praėjusių metų apsilankymais, šiemet 306 mažiau. 2019 metais centro 

organizuotuose renginiuose dalyvavo 819 dalyvių (neskaitant mankštos, kvėpavimo ir dekupažo 

užsiėmimų dalyvių), tai 120 dalyvių daugiau nei pernai (buvo 699). 

         Įtakos lankytojų skaičiui turi ir gyventojų mažėjimas, ir išvykimas į užsienį, ir greitas 

gyvenimo tempas bei namuose atsirandančios informacinės technologijos ir technika, kurių 

nebereikia ieškoti daugiafunkciame centre. O centre lankytojai visus metus galėjo naudotis 

kompiuteriais, interaktyvia lenta, pianinu, treniruokliais, biliardo stalu, stalo teniso stalu, 

įvairiais stalo žaidimais, šaškėmis, šachmatais, erdvia sale. Centras atviras visai bendruomenei, 

jame lankėsi ne tik Beržėnų, Pašilėnų, bet ir tolimesnių kaimų gyventojai. Daug jaunimo atvyko 

iš Šaukėnų seniūnijos kaimų, nes aplinkui vakarais jokia įstaiga nedirbo, todėl centre jie ne tik 

dalyvavo įvairiuose renginiuose, bet ir leido laisvalaikį, užsiimdami jiems patinkančia veikla ar 

tiesiog bendraudami. 

        Pašilėnų UD centro moterų ansamblis „Vėjūnė“ rinkosi  antradieniais ir ketvirtadieniais į 

dainavimo repeticijas. Kolektyvo vadovas centro veiklos organizatorius Romaldas Pečeliūnas. 

Kolektyvą „Vėjūnė“ šiemet papildė pardavėja dirbanti Violeta Nekrašienė, nes iš kolektyvo dėl 

sveikatos problemų pasitraukė Laima Andrulienė. Kolektyve dainuoja Dalia Valienė ( centro 

veiklos organizatorė), Laima Grigulienė (dirbanti pas ūkininką A.Vaupšą), ūkininkaujančios 

Rasa Virmauskienė, Vilija Anglickienė, Sonata Lingienė (pardavėja) bei Ramunė Piniauskaitė 

iš Spaudžių kaimo, auginanti tris mažamečius berniukus. Vadovas džiaugiasi, kad užsiėmusios 

savo darbais, moterys suranda laiko repeticijoms ir išvykoms pakoncertuoti kitiems. Nė viena  

nėra mokiusis muzikos, bet visoms patinka dainuoti, sąžiningai lanko repeticijas, nes po 

kiekvieno koncerto vadovas pateikia dainuoti naujas dainas. Veiklos organizatorius  mokė 
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dainuoti ketvirtokes Gustę Pliuskutę ir Kamilę Dilinskaitę, kurios dalyvavo centre rengiamose 

šventėse. Bet Gustė spalio mėnesį išvyko gyventi į Šiaulius.  

         Šiais metais vasario 22 d. kolektyvas „Vėjūnė“ koncertavo Baisogaloje privačiuose 

socialinės globos namuose 90-metės senolės gimtadienio šventėje; 

         gegužės 3 d. koncertas Užvenčio socialinės globos namuose Mamos dienai, gegužės 4 d.;     

         gegužės 4 d. Pašilėnų UD centre organizuotoje Mamos dienai šventėje „Mama, esi tu 

moteris“, į šventę buvo pakviestas dainuoti Egidijus Mikovičius iš Vaiguvos (renginyje 

dalyvavo 45 dalyviai). 

          Kolektyvas „Vėjūnė“ gegužės 10 d. dalyvavo Šiaulių kultūros centro Aklųjų kombinato 

kultūros namuose, kur vyko meilės dainų ir poezijos vakaras „Ir pakėlei mane lig žvaigždžių“; 

         liepos 6 d. minėjime Valstybės dienai centre, kolektyvas „Vėjūnė“ kartu su gyventojais 

dalyvavo pilietinėje akcijoje „Tautiška giesmė aplink pasaulį“ (25 dalyviai). 

        Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti centre rugsėjo 29 d. organizuotas 

koncertas „Balta šarma plaukuos“, pakviesta kartu koncertuoti ir centro jaunimo parodijų šou 

grupė „3+R“ (dalyvavo 34 dalyviai).  

         Spalio 4 d. Šaukėnų Vl. Putvio - Putvinskio gimnazijoje koncertuota sveikinant mokytojus 

Mokytojų dienos proga; 

         spalio 12 d. dalyvauta Šiaulių kultūros centro Rėkyvos kultūros namuose romansų atlikėjų 

šventėje „Gyvenimo spalvos 2019“;  

         spalio 16 d. koncertuota Pašilės daugiafunkciame centre šventėje „O man širdy dar ne 

ruduo“; 

         lapkričio 8 d. surengtas koncertas „Dainos sparnais“ kolektyvo „Vėjūnė“ kūrybinės 

veiklos 5-čiui paminėti. Svečiuose buvo moterų ansamblis „Dainora“ iš Rėkyvos kultūros namų 

su vadove Ramute Majauskiene (dalyvavo 73 dalyviai).  

         Palyginus su 2018 m. koncertų kiekis sumažėjo, praeitais metais kolektyvas „Vėjūnė“ 

koncertavo 14 kartų, o šiemet buvo tik 10 koncertų. 2019 m. nebuvo naujametinio koncerto, o 

surengta tik mažiems vaikams Kalėdų eglutės šventė, kurioje dalyvavo tėveliai ir seneliai ( 21 

dalyvis). 

         Pašilėnų universaliame daugiafunkciame centre 2016 m. susikūrusi ir iki 2019 metų 

lapkričio mėnesio buvusi centro jaunimo šou parodijų grupė „3+R“, nusprendė atsiskirti nuo 

centro ir koncertuoti  už mokestį. Pradžioje grupę sudarė trys vaikinai (moksleiviai Lukas 

Gasparas, Erikas Skėtrys, studentas Marius Gasparas) ir Rasa Šatienė (dabartinė VO „Berželio 

bendruomenė“ pirmininkė). Šiais metais grupėje liko tik Marius ir Rasa, nes kiti tapo studentais 

ir nebespėja dalyvauti repeticijose, kurios vykdavo centre. Daugiafunkcio centro veiklos 

organizatoriai tikisi, kad ateityje pavyks rasti jaunimo, norinčio dainuoti ir parodijuoti.  

         Pašilėnų daugiafunkcio centro veiklos tematika ir forma įvairi: žymių datų, kalendorinių 

švenčių minėjimai, sporto užsiėmimai, stalo žaidimai, popietės, valandėlės, kūrybiniai ir 

edukaciniai užsiėmimai, viktorinos, šventės, koncertai, parodos, internetinių transliacijų 

stebėjimai, mokymai, paskaitos, susitikimai su žymiais, įdomiais žmonėmis. 

        2019 metais Pašilėnų UD centre kiekvienas lankytojas rado užsiėmimą pagal savo 

pomėgius. Gyventojų pageidavimu, beveik kiekvieną vakarą centre vyko užsiėmimai, susiję su 

sveikatos gerinimu. Kiekvienas norintis galėjo juose dalyvauti. Į užsiėmimus susirinkdavo nuo 

2 iki 12 žmonių, nes ne visi gali kiekvieną vakarą ateiti sportuoti. Body Flek kvėpavimo 

pratimų treniruotes vedė pašilėniškė Jūratė Mačernienė, kuri lankė kursus Vilniuje ir 

nemokamai dalijosi žiniomis su norinčiais išmokti taisyklingai kvėpuoti, nes tai padeda kovoti 

su sveikatos problemomis. O stuburui stiprinti mankštos pratimus pravedė beržėniškė Renata 

Daudoravičienė, kuri juos daryti išmoko Šiauliuose. Daugiafunkcio centro salėje patogu 

sportuoti – švaru, šilta, didelė erdvė. Užsiėmimai vyko visus metus iki gruodžio 16 d., moterims 

(dalyvavo ir vienas vyras) tie užsiėmimai neatsibodo ir reikalingi, kitais metais vėl žadama 

mankštintis, gyventi sveikai. 

           Pašilėnų UD centre nuo pat jo veiklos pradžios yra vedami dekupažo užsiėmimai. Šita 

veikla susidomėta bendraujant su Minupių daugiafunkciu centru, nes jo organizatorė Eurika 

Drungilienė šita veikla užsiima jau senai ir buvo atvykusi pamokyti pašilėniškių. Mokymuose 
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paaiškėjo, kad netoli gyvenanti (Spaudžių kaime) Ramunė Piniauskaitė užsiima dekupažo 

darbais. 2019 metais ji padėjo daugiafunkcio centro lankytojoms dekupažo užsiėmimuose, 

dalijosi patirtimi, padėjo apsirūpinti reikalingomis dekupažui priemonėmis. Kūrybinių 

dirbtuvėlių užsiėmimuose padaryti dekupažiniai paveikslai ant drobės, dekupuoti jau panaudoti 

daiktai, daryti kalėdiniai žaisliukai, margučiai, įvairios dovanėlės. Į užsiėmimus pastoviai ateina 

4 lankytojos, o kitos ateina pabandyti, jei patinka – lankosi dažniau, ateina pasidaryti daiktų 

dovanoms, o viena lankytoja, centre išmokusi dekupuoti, dabar darbuojasi namuose, nes centre 

dekupažo užsiėmimai vyko tik penktadienio vakarais. Dekupaže dalyvauja ir jaunimas. 

         Edukaciniame užsiėmime sausio 26 d. mandalų spalvinimas „Ramybė“ mokytasi derinti, 

parinkti spalvas, atspalvius, dirbti susikaupus, tyliai (dalyvavo 8). 

         Vasario 4-9 d. centro lankytojai dalyvavo Saugesnio interneto savaitėje – atliko įvairias 

užduotis, žaidė, kūrė, mokėsi saugiai naudotis internetu ( 29 dalyviai). 

         Nuo birželio pradžios 5 daugiafunkcio centro lankytojai vaikai dalyvavo vasaros skaitymo 

iššūkyje „Vasara su knyga“. 

        Vasario 15 d. Lietuvos Valstybės atkūrimo diena paminėta valandėlėje „Laisvės spalvos“ 

(14 dalyvių). Dalyvauta pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, pastato languose 

uždegtos žvakutės. 

         Vasario 5 d. centre lankėsi Kelmės rajono tarybos narys Kęstutis Bilius (dalyvavo 9), o 

vasario 19 d. Ramūnas Baranauskas (dalyvavo 8). Artėjant savivaldos rinkimams, kandidatai 

susitiko su gyventojais. 

         Kovo mėnesį centro lankytojai grožėjosi pašilėniškės Ilonos Paulauskienės mezginių 

paroda, o balandžio 12 d. centre buvo eksponuojami pašilėniškės Onutės Juknienės velykiniai 

darbeliai.  

         Pašilėnų UD centre nuo balandžio 10 d. veikė Šaukėnų kultūros ir amatų centro tradicinių 

amatų koordinatorės Almos Meškienės rankdarbių paroda. Apie tautodailininkę ir jos gyvenimą 

parodos pristatyme pasakojo Šaukėnų kultūros ir amatų centro renginių organizatorė Sofija 

Blažienė (dalyvavo 18 dalyvių). 

         Nuo balandžio 18 d. centre buvo eksponuojama beržėniškės tautodailininkės Onos 

Jadvygos Popovos velykinė kompozicija, o nuo rugsėjo 10 d. tos pačios tautodailininkės O.J. 

Popovos rankdarbių ir pieštų, siuvinėtų, klijuotų paveikslų paroda. 

          Balandžio 2 dieną vyko prisiminimų popietė „Gimiau kaime, kurio nebėra“. Popietės 

dalyviai pasidalijo atsiminimais apie kaimus, kuriuose gimė. Pašilėniškė Aldona Railienė 

atsinešė ir seną, dar 1969 metais darytą Žemaitės kolūkio žemėlapį, kuriame popietės dalyviai 

rado ir kaimų pavadinimų, kurių dabar jau niekas neatsimena – pavadinimai išnyko kartu su iš 

ten išsikėlusiais gyventojais. Tai Cedroniškės, Patumšių, Lyplaukio kaimai, Čiotupio, 

Cedroniškio upelių pavadinimai. Visgi, daugiausia buvo kalbama apie išnykusį Degsnės kaimą. 

Jame gimė popietės dalyviai Boleslovas ir Vaclovas Valiai, Irena Druskienė. Ten gimė ir 

gyveno A. Railienės seneliai. Apie Degsnės kaimą bibliotekininkė Dalia Valienė yra surinkusi 

kraštotyrinę medžiagą, kuri išspausdinta knygoje „Gyvoji tėviškės istorija“, kurią išleido 

Kelmės rajono bibliotekininkų draugija 2006 metais (dalyvavo 9 ).  

         Artėjant didžiausiai ir gražiausiai pavasario šventei – Šv. Velykoms, Pašilėnų UD centre 

balandžio 19 d. vyko kūrybiniai užsiėmimai „Rid rid margučiai“. Organizuoti kiaušinių 

marginimo užsiėmimus centre jau tapo tradicija. Susirinkusieji susipažino su įvairia kiaušinių 

marginimo technika, jų dažymu, raižymu, su knygų apie Velykų papročius parodėle. Savo meną 

piešti vašku ant margučių parodė ir pamokė kitus pašilėniškės Irena Petkevičienė, Kristina 

Katkauskienė, Dalia Valienė, Ona Juknienė. O skutinėtus ir padažytus margučius rodė ir apie 

darbą pasakojo beržėniškė tautodailininkė Ona Jadvyga Popova. Dekupažo technika kiaušinius 

puošti mokė VO „Berželio bendruomenės“ pirmininkė Rasa Šatienė. Kūrybinius užsiėmimus 

parėmė ūkininkas Ričardas Petrikas iš Užvenčio, dovanodamas užsiėmimo dalyviams savo 

ūkyje laikomų vištų kiaušinių (dalyvavo 27 dalyviai) .  

          Gegužės 21,22,23 dienomis į centrą pakviesti gyventojai mokytis  skaitmeninio 

raštingumo pradedantiesiems, dalyvaujant organizuotame projekte „Prisijungusi Lietuva“. 
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Gyventojus mokė Kelmės Žemaitės viešosios bibliotekos bibliotekininkas Rolandas 

Kančauskas ir centro veiklos organizatorė Dalia Valienė (kasdien po 14 tų pačių dalyvių/ 42).  

          Birželio 1 d. Pašilėnų UD centre paminėta Tarptautinė vaikų gynimo diena. Pasipuošę 

balionais, vaikai piešė savo svajones ir jas pristatė draugams. Komandos varžėsi, kas pirmiau 

sudės „pabirusią“ pasaką be galo, kas greičiau surinks dėlionę. Laimėjo draugystė – visi 

popietės dalyviai susėdo prie saldaus stalo, pasivaišino ir buvo apdovanoti prizais (dalyvavo 14) 

          Pašilėnų UD centre visą spalio mėnesį lankytojai galėjo susipažinti su Gitanos 

Visockaitės – Urmonienės grafikos darbų paroda „Mėlynos pušys“. Paveikslų autorė dirba 

Šaukėnų kultūros ir amatų centre vyr. etninės kultūros specialiste. Dvidešimt atskirų grafikos 

piešinių sukūrė pagal Vaidoto Spudo eilėraščių  knygą „Mėlynos pušys“. Parodos pristatymo 

metu, piešinių autorė papasakojo  darbų atsiradimo istoriją, o šaukėniškė Zosė Ambrozienė 

paskaitė rašytojo V. Spudo eilėraščių. Grafikos darbų parodos pristatyme dalyvavo ir 

šaukėniškis fotografas Augenijus Ambrozas (dalyvavo 19 dalyvių). 

           Pašilėnų UD centro lankytojai spalio 21-25 d. dalyvavo akcijoje „Senjorų dienos 

internete 2019“. Tematika: technologijų vitaminai; pats sau gidas; bankas tavo delne; 

bendravimo mados ir išmanusis daržas. Senjorai stebėdami tiesiogines internetines transliacijas 

susipažino su internetinėmis technologijomis ir mokėsi jomis naudotis. Akciją organizavo 

„Prisijungusi Lietuva“ (dalyvavo 25 dalyviai).  

          Taip pat centro lankytojai dalyvavo ir suaugusiųjų mokymosi savaitėje „Mokymosi 

pasaulis laukia. Keliaukim!“ lapkričio 18-23 d. užsiėmimuose: mokėsi sveikatinimo mankštos 

pratimų , užsiėmime „Išbandyk savo galimybes dainuojant“, darbe su kompiuteriu „Koja kojon 

su jaunimu“ piešė planšetėje, mokėsi taisyklingai kvėpuoti, piešė ant drobės dekupažo technika, 

mokėsi žaisti šachmatais (dalyvavo 45 dalyviai). 

           Lapkričio 11-16 d. Pašilėnų UD centro lankytojai kartu su bibliotekos lankytojais 

dalyvavo Šiaurės šalių literatūros savaitėje, kurios tema „Šventės Šiaurės šalyse“ (dalyvavo 36). 

           Pašilėnų UD centras 2019 metais bendradarbiavo su Kelmės visuomenės sveikatos biuru. 

Biuras vykdė projektą „Gyventojų sveikatos stiprinimas“. Balandžio 19 d. centre lankėsi 

visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą Audronė 

Palubinskienė. Ji į susitikimą su gyventojais atvyko kartu su psichologe Virginija Servutiene, 

kuri skaitė paskaitą „Stresas, baimė, nerimas ir jų įveikimas“ (dalyvavo 11).  

          Kitas užsiėmimas vyko rugsėjo 27 d. su lektore Vitalija Ožemblauskiene iš Šiaulių, ją 

pristatė Kelmės visuomenės sveikatos biuro specialistė A. Palubinskienė. Lektorė skaitė  

paskaitą „Sveika mityba. Kaip nepasiklysti informacijos gausoje“. Paskaitos paklausyti buvo 

atvykę keli Užvenčio socialinės globos namų gyventojai (dalyvavo 16).  

         O spalio 15 d. Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Lina 

Balčiūnienė atvyko su lektoriumi žolininku, vaistininku Virgilijumi Skirkevičiumi, kuris 

supažindino su augalų gydomosiomis savybėmis, skatino sveikai maitintis (dalyvavo 32). 

         Pašilėnų UD centre vasario 23 d. su koncertu lankėsi Vitalija Katunskytė su Aidu Maniku 

(dalyvavo 55), 

         kovo 10 d. koncertavo grupė „Savaitgalio brandai“ iš Klaipėdos (dalyvavo 15),  

         spalio 8 d. koncertavo grupė „Parkas“ iš Kauno kartu su „Tikroji išdykėlė“ atlikėja 

Aušrine Gerekiene iš Klaipėdos (dalyvavo 27),  

         lapkričio 10 d. koncertavo dainininkas Arvydas Vilčinskas (dalyvavo 17 dalyvių). 

         Bendradarbiauta su Kelmės Mokesčių inspekcijos skyriumi ir kovo 27 d. į Pašilėnų UD 

centrą atvyko specialistė Genovaitė Banienė, kuri mokė ir padėjo gyventojams užpildyti 

gyventojų pajamų deklaracijas (dalyvavo 26).    

          Skaitmeninės savaitės renginys – viktorina „Skaitmeninis pasaulis“ Pašilėnų UD centre 

vyko kovo 29 d., dalyvavo ir jaunimas ir suaugusieji (dalyvavo 13 dalyvių). 

          Balandžio 18 d. Pašilėnų UD centro veiklos organizatorė Dalia Valienė pravedė 

edukacinius užsiėmimus „Margučių raštai“ Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijoje 

įsikūrusiame Maltiečių centre. 
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          Balandžio 23 d. surengta senų vadovėlių paroda „Pasakoja vadovėliai“, skirta 

Nacionalinei bibliotekų savaitei. Paroda sukėlė lankytojams prisiminimus, aptarinėta iš kokių 

vadovėlių mokėsi.  

           Kovo 15 d. ir rugsėjo 18 d. menedžerė Laura Urbonienė iš Šiaulių pristatė Forever 

Livings iš alijošiaus pagamintos produkcijos  naudą sveikatai (dalyvavo 17 dalyvių). 

          Kovo 27 d. internetinės transliacijos stebėjimas „Bankas be kodų kortelių: praktiniai 

patarimai“ (dalyvavo 5 ),  

         balandžio 3 d. internetinė transliacija „Žemės ūkio naudmenų deklaravimas“ (dalyvavo 5), 

         balandžio 4 d. internetinė transliacija „Viskas apie tymus“ (dalyvavo 4),  

         balandžio 9 d. „Aš-skaitmeninis konsultantas“ (dalyvavo 2). 

         gegužės 23 d. centre pristatyta lankytojos pašilėniškės šeštokės Ramintos Leščinskytės 

piešinių paroda (dalyvavo 11 ), 

         liepos 15 d. kolektyvas „Vėjūnė“ vyko į ekskursiją. Aplankyti Naisiai ir Pakruojo dvaras 

(dalyvavo 11), 

         rugsėjo 18 d. centre organizuoti Beržėnų seniūnaitijos seniūnaičio rinkimai (dalyvavo 27), 

         spalio 2 d. Kelmėje dalyvauta sferinio kino seansuose (dalyvavo 3 ). 

         lapkričio 26 d. dalyvauta Žemaitės viešosios bibliotekos vykdomame projekte „Koja 

kojon su vaikais ir anūkais. IRT mokymai vėlyviesiems naujųjų technologijų vartotojams“. 

Dalyvaujant  projekte mokytasi dirbti virtualios realybės „CoSpace“, iliustracijų ir nuotraukų 

apdorojimo „PicsArt“ skaitmeninėmis programomis, išklausyta  Šiaulių apskrities Povilo 

Višinskio viešosios bibliotekos specialistų parengta paskaita „Naujosios IRT ir jų galimybės“ 

(dalyvavo 10 ), 

          lapkričio 29 d. laukiant Advento centre buvo daromi Advento vainikai (dalyvavo 6 ). 

 

           Daugiafunkcio centro lankytojų tarpe yra įvairių socialinių grupių bendruomenės narių, 

kurie buvo įtraukiami į centro veiklą, atsižvelgiant į jų poreikius, norus ir galimybes. 

           Pašilėnų universalus daugiafunkcis centras yra traukos centras, kur galima sutikti 

draugus, pažįstamus, pabendrauti prie arbatos puodelio, kur galima rasti užsiėmimų įvairaus 

amžiaus lankytojams, dalyvauti renginiuose, įgyti žinių įvairiuose mokymuose, susitikti ir 

paklausyti specialistų paskaitų, susipažinti su tautodailininkais ir jų darbais. Neišvykstant iš 

savo kaimo pabuvoti dainininkų koncertuose. 

           Nuo 2019 metų rugsėjo mėnesio Pašilėnų UD centre nebėra ikimokyklinukų grupės, 

aplinkiniuose kaimuose nebėra tokio amžiaus vaikų,  panaikintas ir mokytojo etatas. Iki spalio 

mėnesio centras dirbo per dieną 8 valandas, nes abu centro veiklos organizatoriai (Dalia Valienė 

ir Romaldas Pečeliūnas) turėjo po pusę etato. Nuo spalio mėnesio centras dirba po 4 valandas 

per dieną – centro veiklos organizatoriams  sumažinta dar pusė etato. Tikėkimės, kad dėl to 

centro veikla nenukentės. Džiaugiamės, kad pavyksta renginiams rasti rėmėjų, atsiranda ir 

savanorių, kurie padeda organizuojant šventes, didesnius renginius. Laukiame kiekvieno 

užeinančio į centrą ir dalyvaujančio pasirinktoje bet kokioje veikloje. 

 

 

Ataskaitą parengė centro veiklos organizatorė                                      Dalia Valienė 

 

 

 
 


