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48 49   1. Tobulintos laisvalaikio organizavimo paslaugos organizuojant:  

• 8 gyventojams išvyką į Katedros aikštę, pasivažinėjimą Kalėdų 

traukinuku 2020-01-03; 

• 6 gyventojams išvyką į Vytauto Kasiulio dailės muziejų, kartu su gide 

apžiūrėti naują parodą, sudalyvauti edukaciniame tapymo užsiėmime 2020-

01-08; 

• 2 gyventojams išvyką į Vilniaus miesto savivaldybės centrinę 

biblioteką, kurioje buvo eksponuota pirmoji fotografijų parodą „Kiemas, 

miestas – mano akimis“  2020-01-09; 

• 5 gyventojams išvyką į Vilniaus paveikslų galeriją, dalyvavimą 

kūrybiniame užsiėmime – medžio antspaudai 2020-01-14; 

• 4 gyventojams išvyką į Vilniaus dailės akademiją 2020-01-16; 

• 5 gyventojams išvyką į Nacionalinį muziejų Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės valdovų rūmus apžiūrėti ekspoziciją, dalyvauti 

edukaciniame užsiėmime 2020-01-17; 

• 6 gyventojams išvyką į Okupacijų laisvės ir kovų muziejų 2020-01-

22; 

• 5 gyventojams išvyką į Taikomosios dailės ir dizaino muziejų, 

ekskursija po naują XIX a. rūbų parodą, dalyvavimą kūrybiniame užsiėmime 

2020-01-23; 



• 2 gyventojams išvyką į Lietuvos parodų ir kongresų centrą LITEXPO, 

kur dalyvavo „Kavos galios“ socialinėje iniciatyvoje, mokėsi gaminti kavą 

2020-01-24; 

• 6 gyventojams išvyką į kino teatrą „Pasaka“, dalyvavo dokumentinio 

filmo „Trejetas“ peržiūroje 2020-02-05; 

• 7 gyventojams išvyką į Vytauto Kasiulio dailės muziejų, kartu su gide 

apžiūrėti naują parodą, sudalyvauti edukaciniame trispalvės grafikos kūrimo 

užsiėmime 2020-02-06; 

• 5 gyventojams išvyką į  Vilniaus Televizijos bokštą, Paukščių taką 

restoraną kur gėrė kava ir grožėjosi nuostabiais vaizdais. 2020-02-07; 

• 4 gyventojams išvyką į Vilniaus paveikslų galeriją, dalyvavimą 

edukaciniame užsiėmime – gyvi paveikslai 2020-02-11; 

• 4 gyventojams išvyką į Vilniaus paveikslų galeriją, dalyvavimą 

ekskursijoje „Veidai iš būtojo laiko: kunigaikščiai Oginskiai – kultūros 

mecenatai“ bei kūrybiniame užsiėmime 2020-02-12; 

• 6 gyventojams išvyką į savanorės Olgos restoraną ,,Moon garden“ 

bendrauti su savanorė Olga, pasivaišinti įvairiais patiekalais 2020-02-13; 

• 5 gyventojams išvyką į Vilniaus dailės akademija 2020-02-14; 

• 6 gyventojams išvyką į Valstybinį Vilniaus Gaono žydų muziejų, 

dalyvavimą ekskursijoje su gide bei kūrybiniuose užsiėmimuose 2020-02-

17; 

• 5 gyventojams išvyką į Vytauto Kasiulio dailės muziejų  kartu su gide 

apžiūrėti parodą, sudalyvauti edukaciniame užsiėmime (velti iš vilnos 

apyrankes) 2020-02-18; 

• 4 gyventojams pasivažinėjimą po Vilniaus apylinkes 2020-02-18; 

• 4 gyventojams išvyką į svečius  pas savanorę Skaistę 2020-02-18; 

• 6 gyventojams išvyką į Seimo II rūmus apžiūrėti Šarūno Sabaičio 

fotografijų parodą apie VšĮ dienos centro „Mes esame“ kasdienybę 2020-

02-20; 



• 2 gyventojams išvyką į Lietuvos parodų ir kongresų centrą LITEXPO, 

kur dalyvavo „Kavos galios“ socialinėje iniciatyvoje, mokėsi gaminti kavą, 

lankėsi knygų mugėje 2020-02-21; 

• 8 gyventojams išvyką į Vilniaus Šv. Mergelės Marijos Nekaltojo 

Prasidėjimo bažnyčią, susitikimą su kunigu Vytautu Rapalu 2020-02-27; 

• Užgavėnių šventė (15 gyventojų)  į kurias pakviesti globėjai 2020-02-

25 

• 16 gyventojų išvyką į Kauną, Ukmergę, supažindinimas su miestais, 

kraštovaizdžio stebėjimas 2020-05-20; 

• 16 gyventojų išvyką į Trakus, Druskininkus, kraštovaizdžio stebėjimas, 

supažindinimas su miestais 2020-05-21; 

• 16 gyventojų išvyką į Anykščius, Puntuko akmens aplankymą, 

supažindinimą su miestu, legendomis 2020-05-22; 

• 16 gyventojų išvyką į Molėtus, Mindūnų apžvalgos bokšto aplankymą, 

laikantis visų COVID-19 rekomendacijų 2020-05-25; 

• 16 gyventojų išvyką į Kauną, prie Kauno marių 2020-05-26; 

• 9 gyventojams išvyką į Miškonis, pasivaikščiojimą miško takais 2020-

06-01; 

• 13 gyventojų išvyką į Ignaliną, Ilgio ežero aplankymą 2020-06-02; 

• 10 gyventojų išvyką į Vilniaus oro uosto stebėjimo aikštelę, laikantis 

visų  COVID-19 rekomendacijų 2020-06-03; 

• 7 gyventojams išvyką į Europos geografinį centrą 2020-06-10; 

• 11 gyventojams išvyką į Trakų Vokės dvaro parką 2020-06-15; 

• 9 gyventojams išvyką prie Tapelių ežero, žvejybą 2020-06-29; 

• Suorganizuotos šventės: 17 gyventojų Joninių šventė, paparčio žiedo 

paieškos, vainikų pynimas, Jonų-Janinų sveikinimas, dainos ir šokiai  

2020-06-23;  

• 9 gyventojams išvyką į Belmontą 2020-10-01; 

• 11 gyventojų išvyką į Arklių slėnį (organizuotas pasivaikščiojimas, 

arklių glostymas 2020-10-20); 

• 10 gyventojų išvyką į Kernavę 2020-10-27; 



• 12 gyventojų išvyką prie Salotės ežerą (pasivaikščiojimą pakrantėmis, 

pamaitinant gulbes) 2020-11-19; 

• 16 gyventojų išvyką į Trakų rajoną, pasivaikščiojimą po Angelų kalvą 

2020-11-26; 

• 16 gyventojų išvyką į Panerių memorialą 2020-11-27; 

• 15 gyventojų išvyką į Jonavą (pasivaikščiojimas po eglučių miestelį 

2020-12-01); 

• 17 gyventojų išvyką į Širvintą, eglutės pro autobuso langą apžiūrėjimą 

2020-12-09; 

• 17 gyventojų Rudenėlio šventės minėjimo renginys, gyventojų darbų 

pristatymas, žaidimai, piknikas, diskoteka  2020-10-23; 

•  24 gyventojams Pyragų dienos minėjimas, pyragų kepimas 2020-11-

05; 

• 24 gyventojams Kalėdų renginys, kurio metu gyventojai pristatė ir 

vaidino naujame spektaklyje ,,Vilkas ir septyni ožiukai“, sulaukė Kalėdų 

senelio su dovanomis, dalyvavo diskotekoje, vaišinosi Kalėdinėmis 

vaišėmis, valgė pačių kepta picą 2020-12-18. 

 

2. Tobulintos sveikatos priežiūros paslaugos organizuojant: 

• 47 gyventojams informacinius pranešimus apie COVID - 19 

prevenciją, taikant  vaizdinę medžiagą 2020-04-15, 2020-04-20, 2020-

04-30; 

• 10 gyventojų paskaitą apie saugų buvimą saulėje ir būtiną pakankamą   

skysčių vartojimą 2020-06-05, 2020-06-20, 2020-06-21. 
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34 31  1. Tobulintos gyventojų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo paslaugos 

organizuojant: 

• 23 gyventojų dalyvavimą edukaciniuose mokymuose apie COVID-19 

viruso plitimą, pasiruošimą karantinui  2020-03-09; 



• 20 gyventojų dalyvavimą užsiėmime apie rankų higienos, 

dezinfekcinių priemonių ir apsauginių kaukių  naudojimo būtinybę 2020-

03-10; 

• 25 gyventojų dalyvavimą užsiėmime apie karantino sąlygas Lietuvoje 

2020-03-13; 

• 25 gyventojų susitikimas su policijos pareigūnu Marek Nemec  

aptariant  pilietinę pareigą laikytis karantino apribojimų, atsakomybę ir 

pasekmes pažeidžiant karantino taisykles 2020-03-25.  

• 15 gyventojų dalyvavimą užsiėmimuose apie rankų higienos, 

dezinfekcinių priemonių ir apsauginių kaukių  naudojimo būtinybę 2020-

04-06; 2020-04-24; 2020-05-20; 

• 20 gyventojų dalyvavimą užsiėmime apie karantino pabaigos sąlygas 

ir saugumo priemones po karantino  Lietuvoje 2020-06-17. 

• 19 gyventojų dalyvavimą užsiėmimuose apie rankų higieną, 

dezinfekcinių priemonių ir apsauginių kaukių  naudojimo būtinybę, saugų 

elgesį viešajame transporte, prekybos centruose 2020-10-05, 2020-11-17, 

2020-12-16; 

• 5 gyventojams užsiėmimą apie daugkartinių apsauginių veido kaukių 

naudojimą ir jų priežiūrą 2020-10-06, 2020-10-10, 2020-11-18, 2020-12-

17; 

• 14 gyventojų užsiėmimą apie vienkartinių apsauginių veido kaukių 

naudojimą 2020-10-06, 2020-10-10, 2020-11-18, 2020-12-17; 

• 19 gyventojų dalyvavimą susirinkimuose apie karantino paskelbimo 

sąlygas ir saugumo priemones jo metu 2020-11-04. 

 

2. Tobulintos laisvalaikio organizavimo paslaugos organizuojant: 

• 20 gyventojų dalyvavimas Valentino dienos šventėje 2020-03-20; 

• 15 gyventojų dalyvavimą Velykų šventėje 2020-04-12; 

• 20 gyventojų dalyvavimą bendruomenės  šventėje vidinio kiemo 

teritorijoje kepant mėsainius 2020-04-24; 

• 10 gyventojų dalyvavimą Joninių šventėje 2020-06-23. 



• 6 gyventojams pasiruošimą gimtadienio šventei 2020-10-02, 2020-10-

03, 2020-10-19, 2020-10-23, 2020-12-10, 2020-12-18; 

• 3 gyventojams individualias filmų peržiūras 2020-11-11, 2020-11-27, 

2020-12-23; 

• 4 gyventojams mandalų spalvinimą 2020-11-18, 2020-12-04, 2020-12-

22; 

• 8 gyventojams piešimo grupes su psichologe 2020-11-23, 2020-11-25, 

2020-12-02, 2020-12-16, 2020-12-21, 2020-12-27, 2020-12-30; 

• 6 gyventojams lipdymo moliu užsiėmimą 2020-12-11; 

• 16 gyventojų pasiruošimą Šv. Kūčių ir Kalėdų šventėms 2020-12-24, 

2020-12-25; 

• 15 gyventojų pasiruošimą Naujųjų metų šventei 2020-12-31; 

 

3. Tobulintos tarpininkavimo paslaugos tarpininkaujant: 

• 2 gyventojams tarpininkauta dėl Vilniaus Vilties organizuojamų 

socialinių dirbtuvių veiklų 2020-06-10, 2020-06-16, 2020-06-26; 

• 3 gyventojams tarpininkauta dėl VšĮ „Valakupių reabilitacijos centro“ 

teikiamos pagalbos priimant sprendimus paslaugos 2020-06-30; 

• 1 gyventojui dėl VšĮ Sopa – socialinės įdarbinimo agentūros paslaugų; 

• 1 gyventojui dėl projekto ,,Nuo globos link galimybių: 

bendruomeninių paslaugų plėtra” apsaugoto būsto paslaugos; 

• 6 gyventojams dėl VšĮ „Valakupių reabilitacijos centro“ pagalbos 

priimant sprendimus paslaugų. 

 

4. Tobulintos gyventojų informavimo paslaugos: 

•  21 gyventoją suprantama kalba telefonu informuojant apie COVID-19 

tyrimų atlikimą (priežastis, eigą, savijautą); 

•  19 gyventojų parengiant informaciją suprantama kalba ir būdu apie 

karantino paskelbimo sąlygas Lietuvoje 2020-11-05; 

•  19 gyventojų parengiant informaciją suprantama kalba ir būdu apie 

teisingą rankų higieną 2020-11-05; 



• 19 gyventojų organizuojant susirinkimus apie vakcinaciją nuo COVID-

19 ligos. 

 

5. Tobulintos gyventojų darbinių įgūdžių ugdymo paslaugos  

organizuojant: 

•  4 gyventojų talką sodinant gėles vidinio kiemo teritorijos gėlynuose 

2020-06-12; 

•  4 gyventojų talką tvarkant kiemo teritoriją: ruošiant gėlynus žiemos 

sezonui, griebiant lapus, valant sniegą 2020-10-03, 2020-10-09, 2020-11-

20, 2020-12-16, 2020-12-28. 

 

Gyventojams viso karantino laikotarpiu buvo prieinamos psichologo 

konsultacijos įstaigoje. Teikiama individuali ir grupinė pagalba, laikantis 

visų saugumo reikalavimų.  
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,,Savi namai“ 

28 30  1.  Tobulintos gyventojų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo paslaugos 

organizuojant: 

•  16 gyventojų edukacinį renginį minint ,,Laivės gynėjų dieną“ 2020-01-

10; 

• 24 gyventojams edukacinę paskaitą „Kaip elgtis kilus gaisrui/ištikus 

nelaimei?“ 2020-01-21; 

• 19 gyventojų edukacinį renginį  ir koncertą minint ,,Lietuvos Valstybės 

atkūrimo dieną“ 2020-02-15; 

• 16 gyventojų susitikimą ir susipažinimą su naujais bendruomenės 

pareigūnais: Justinu ir Nijole. Bendrauta apie saugų elgesį kelyje, bei 

kasdieniniame gyvenime kylančias situacijas kai reikia kreiptis pagalbos į 

policijos pareigūnus, 2020-06-09; 

• 15 gyventojų užsiėmimus su VšĮ Valakupių reabilitacijos centro, 

pagalbos priimant sprendimus  teikiamų paslaugų atstove Nijole Dirsiene, 

2020-10-04, 2020-10-11, 2020-10-18, 2020-11-02, 2020-11-15, 2020-11-

22, 2020-11-29. 

 



2. Tobulintos gyventojų informavimo paslaugos organizuojant: 

• 29 gyventojams informacines paskaitas  ,,COVID-19 – kas tai ir kaip 

apsisaugoti?“ 2020-03-12; 2020-03-16; 2020-03-23; 2020-03-30; 

• 29 gyventojams pravesta informacinė paskaita ,,Teisinga rankų higiena 

ir dezinfekcija“ 2020-03-13; 2020-03-18; 2020-03-24; 2020-03-31; 

6. 29 gyventojams edukacinę paskaitą ,,Karantinas Lietuvoje“ 2020-03-

16; 

• 29 gyventojams edukacinę – informacinę paskaitą ,,Daugkartinio 

naudojimo apsauginės kaukės: kaip jas teisingai naudoti ir prižiūrėti“ 

2020-03-23; 

• organizuojant 29 gyventojams informacines paskaitas ir atnaujinant 

informaciją stende  ,,COVID-19 – kas tai ir kaip apsisaugoti?“ 2020-04-

06; 2020-04-20-2020-05-04; 2020-05-18; 

• 29 gyventojams parengiant informaciją ir pravedant paskaitą ,,Teisinga 

rankų higiena ir dezinfekcija“ 2020-04-07; 2020-04-27; 2020-05-11; 

• organizuojant 29 gyventojams edukacinę paskaitą ,,Kaip elgtis 

pasibaigus karantinui“ 2020-05-28; 

• pravedant 29 gyventojams edukacinę – informacinę paskaitą 

,,Daugkartinio naudojimo apsauginės kaukės: kaip jas teisingai naudoti ir 

prižiūrėti“ 2020-04-23; 

• karantino metu buvo nuolat atnaujinama informacija apie COVID-19, 

gyventojams teikiama informacija apie situaciją Lietuvoje ir Vilniaus 

mieste, kartu su 29 gyventojais siuvamos daugkartinio naudojimo kaukės, 

skalbiamos ir prižiūrimos; 

• organizuojant 29 gyventojams informacines paskaitas ir atnaujinant 

informaciją stende  ,,COVID-19 – kas tai ir kaip apsisaugoti?“ Naujos 

statistikos peržiūra, pasiruošimas sugriežtintiems reikalavimams, saugus 

elgesys šventiniu periodu.  2020-10-11; 2020-11-15, 2020-11-30; 2020-

12-31; 

• 29 gyventojams parengiant informaciją ir pravedant paskaitą ,,Teisinga 

rankų higiena ir dezinfekcija“ 2020-10-15; 2020-11-10; 2020-12-10. 



 

3. Tobulintos laisvalaikio organizavimo paslaugos organizuojant: 

• Motinos dienos minėjimą 2020-04-30; 

• šv. Velykų šventę 2020-04-10; 

• Tėvo dienos minėjimą 2020-06-05; 

• 29 gyventojams Joninių šventę 2020-06-23; 

• šv. Kūčių vakarienės patiekalus (pristatant kiekvienam į kambarį  2020-

12-24); 

• šv. Kalėdų stalo patiekalus (pristatant kiekvienam į kambarį) 2020-12-

25; 

• Naujųjų Metų šventės patiekalus (pristatant kiekvienam į kambarį) 

2020-12-31; 

•  Trumpalaikės 

socialinės 

globos 

paslaugos 

Biudžetinės 

įstaigos 

Valakampių 

socialinių 

paslaugų namų 

Trumpalaikės 

globos centras 

15 43  1. Tobulintos laisvalaikio organizavimo paslaugos organizuojant: 

• 1 gyventojo išvyką į dr. Urtės Neniškytės paskaitos ,,Aukštasis 

mokslas ir autizmo spektro sutrikimas: kai iššūkiai tampa galimybėmis“  

įrašo peržiūrą 2020-01-10; 

• 1 gyventojui aplinkos teritorijos tvarkymo veiklas 2020-01-19; 

• 4 gyventojams piešimo užsiėmimą „Žiema“  ir aplikacijų darymą 

2020-01-30; 

• 1 gyventojai piešimo užsiėmimą „Pavasaris“ 2020-01-31; 

• 3 gyventojams žolelių arbatos gėrimo ceremoniją 2020-02-15; 

• 2 gyventojams dailės užsiėmimą – Lietuvos vėliavų tapymą ant drobės 

2020-02-16; 

• 2 gyventojams pamokėlę „Kaip tvarkyti savo kambarį?“ 2020-02-16; 

• 2 gyventojoms išvyka į dienos centro ,,Mes esame“ fotografijų 

parodos atidarymą LR Seime 2020-02-20; 

• 1 gyventojai išvyką į parodą „Senieji kalendoriai“ Martyno Mažvydo 

bibliotekoje 2020-02-23; 

• 1 gyventojai išvyką į Paulinos Mongirdaitės fotografijų parodą 

Martyno Mažvydo bibliotekoje; 



• 5 gyventojams žolelių arbatos gėrimo ritualą su žvakėmis ir 

relaksacine muzika 2020-03-01; 

• 4 gyventojams filmo apie dantų priežiūra peržiūrą 2020-03-07; 

• 1 gyventojui kulinarinį užsiėmimą gaminant kiaulpienių medų 2020-

05-29; 

• 1 gyventojui organizuojant Velykų pyrago gaminimo užsiėmimą 

2020-04-10; 

• 2 gyventojams suteikta pagalba dalyvaujant uždaroje bendruomenės 

šventėje, pasigaminant ir kepant mėsainius vidinio įstaigos kiemo 

teritorijoje 2020-04-24; 

• 5 gyventojams organizuojant sveikatos stiprinimo užsiėmimus vidinio 

kiemo teritorijoje (sveikos mitybos ABC ir mankštos) 2020-05-31, 2020-

06-07; 

• 1 gyventojui pyrago gaminimą 2020-10-03; 

• 1 gyventojui išvyką aplankant paminklą tremtiniams atminti Naujojoje 

Vilnioje 2020-10-24; 

• 1 gyventojui išvyką į Šv. Kazimiero bažnyčią 2020-10-25; 

• 1 gyventojui kalėdinės eglutės puošimą 2020-12-18; 

• 1 gyventojui kalėdinio atviruko gamybą 2020-12-18. 

 

2. Tobulintos sveikatos priežiūros paslaugos organizuojant sveikatinimo 

užsiėmimus:  

• 2020-01-18; 2020-01-21; 2020-01-21; 2020-02-25; 2020-01-25; 2020-

02-01; 2020-02-16; 2020-02-23; 2020-03-03; 2020-03-05; 2020-03-10; 5 

gyventojams 2020-02-16; 2 gyventojams 2020-02-01;  

• 4 gyventojams 2020-05-31; 

•  organizuojant 5 gyventojams  informacinius pranešimus apie COVID 

- 19 prevenciją, taikant  vaizdinę medžiagą, 2020-04-15, 2020-04-20, 

2020-04-30; 

• 4 gyventojams sveikatos stiprinimo masažus 2020-10-02, 2020-10-11; 



• 3 gyventojams relaksacinę mankštą 2020-10-04, 2020-10-07, 2020-

10-10; 

• 3 gyventojams kvėpavimą stiprinančią mankštą 2020-10-23; 

• 4 gyventojams informacinę paskaitą ,,Sveikos mitybos taisyklės ir 

principai“ 2020-10-23; 

• 4 gyventojams paskaitą / praktinį užsiėmimą apie kvėpavimo naudą 

organizmui, neigiamų emocijų valdymą kvėpavimo pagalba,  vaizdo 

įrašų peržiūrą ,,Taisyklingas kvėpavimas“ 2020-10-23, 2020-10-28, 

2020-10-29; 

 

3. Tobulintos paslaugos religiniams poreikiams atliepti, organizuojant 

bendras maldas: 2020-01-24 (2 gyventojai),  2020-02-05 (1 gyventojas); 

2020-02-21 (2 gyventojos); 2020-03-17 (4 gyventojai); kiemo teritorijoje, 

laikantis saugaus atstumo: 2020-06-23 (2 gyventojai),  2020-02-30 (2 

gyventojai); 

 

4. Teiktos tarpininkavimo paslaugos 1 gyventojui, bendraujant su socialinio 

įdarbinimo agentūra SOPA dėl įsidarbinimo, lydėta į konsultacijas: 2020-

01-14; 2020-01-17; 2020-01-21; 2020-01-22; 2020-01-27; 2020-01-29; 

2020-02-06; 2020-02-17; 

 

5. Organizuoti kulinariniai užsiėmimai įgūdžių lavinimui 4 gyventojams  

2020-01-22; 1 gyventojai 2020-02-10; 1 gyventojai 2020-02-14; 

 

7. Siekiant palaikyti gerą emocinę būklę ir sumažinti stresą karantino metu, 

vykdyti nuotoliniai pokalbiai ir psichologinės konsultacijos su 2 

gyventojais. 

 

8. Tobulintos gyventojų informavimo paslaugos organizuojant: 



• gyventojų susirinkimus vidinio kiemo teritorijoje, laikantis saugaus 

atstumo, karantino, taisyklingos asmens higienos tema 2020-05-15, 

2020-06-05, 2020-06-17; 

• gyventojams informacinę paskaitą apie skundų valdymą įstaigoje 

sveikatos priežiūros srityje 2020-10-13, 2020-10-22, 2020-11-03; 

• 4 gyventojams informacinę paskaitą apie kosėjimo ir čiaudėjimo 

etiketą, parengtas lankstinukas / atmintinė 2020-10-20; 

• 3 gyventojams informacinę paskaitą apie žmogaus teises sveikatos 

priežiūros srityje 2020-10-19, 2020-10-26, 2020-11-07, 2020-12-27, 

2020-12-31. 

•  Socialinių 

įgūdžių ugdymo 

ir palaikymo 

paslaugos 

 

Biudžetinės 

įstaigos 

Valakampių 

socialinių 

paslaugų namų 

dienos centras 

,,Versmė“ 

- 53  1.Tobulintos lankytojų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo paslaugos 

organizuojant:  

• 12 lankytojų edukacinį renginį minint ,,Laivės gynėjų dieną“ 2020-01-

10;  

• 16 lankytojų edukacinį renginį  ir koncertą minint ,,Lietuvos Valstybės 

atkūrimo dieną“ 2020-02-15; 

• 28 lankytojams 22 maisto gaminimo užsiėmimus. 

 

2. Tobulintos lankytojų laisvalaikio organizavimo paslaugos organizuojant:  

• 15 asmenų 10 Jogos užsiėmimų su savanore Danguole (atvyksta kartą 

per savaitę);  

• 12 lankytojų viktorina „Protų mūšis“ 2020-02-05. 

• 21 asmeniui Užgavėnių šventę 2020-02-13; 

• 25 asmenims Šv. Valentino dienos minėjimą 2020-02-14; 

• 22 asmenims išvyką į menininko Ruslano Šerkšnio parodą ,,Europos 

link“ 2020-02-17; 

• 10 asmenų išvyką į Kaziuko mugę 2020-03-06; 

• 15 lankytojų 5 kino terapijos užsiėmimus; 

• 19 lankytojų 6 bibliografijos užsiėmimus; 

• 12 lankytojų viktorina „Protų mūšis“ 2020-02-05. 



•  

• 16 lankytojų 4 kino terapijos užsiėmimus; 

• 10 lankytojų 2 bibliografijos užsiėmimus; 

• 12 lankytojų 4 grupinius psichologijos užsiėmimus; 

• 18 lankytojų 5 muzikos užsiėmimus; 

•  15 lankytojų 2 kino terapijos užsiėmimus; 

• 7 lankytojų 2 biblioterapijos užsiėmimus; 

• 15 lankytojų 6 grupinius psichologijos užsiėmimus; 

• 15 lankytojų 6 muzikos užsiėmimus; 

3. Tobulintos lankytojų informavimo paslaugos organizuojant: 

• 18 lankytojų edukacinę paskaitą ,,Covid-19: kas tai? Teisinga rankų 

higiena ir dezinfekcija“ 2020-03-09; 

 

4. Tobulintos lankytojų informavimo paslaugos organizuojant: 

• 36 lankytojams edukacinių paskaitų ciklą  ,,Covid-19: kas tai? 

Teisinga rankų higiena ir dezinfekcija“; 

• ,,Kaip elgtis dienos centre vyraujant ekstremaliai situacijai 

Lietuvoje?“ 2020-06-08; 2020-06-15; 2020-06-22; 2020-06-29. 

 

Dėl Lietuvoje paskelbto karantino dienos centras A.Kojelavičiaus g. 172  

buvo uždarytas iki 2020-06-08 d. 

 

 

 

        Direktorė                                         Viktorija Grežėnienė 


