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UTENOS DAUGIAFUNKCIS SPORTO CENTRAS 

 

2016 m. VEIKLOS PLANAS 

 

I. ĮVADAS 

 

Utenos daugiafunkcis sporto centras – biudžetinė įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą.  Centras teikia viešąsias sporto, poilsio ir 

pramogų organizavimo paslaugas gyventojams, neformalųjį švietimą 

DSC mokomąsias grupes 11 sporto šakų lankė 680 auklėtiniai,  iš kurių 200 mergaičių. Pagal KKSD generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 50  

(2013 m. vasario 08 d. „Dėl prioritetinių ir strateginių sporto šakų“) iš 11 Utenos DSC kultivuojamų  sporto šakų 9 yra prioritetinės (boksas, 

dviračių sportas, dziudo, futbolas, krepšinis, lengvoji atletika, plaukimas, rankinis, stalo tenisas), o 6 strateginės (boksas, dviračių sportas, dziudo, 

krepšinis, lengvoji atletika, plaukimas). 2014-2015 m. m. populiariausių sporto šakų penketukas DSC būtų toks : krepšinį lankė – 176, plaukimą 

– 143, rankinį – 130, futbolą – 77, lengvąją atletiką – 45 sportininkai. Veikė 53 mokomosios grupės, iš kurių  meistriškumo ugdymo buvo 27  ir 

pradinio rengimo 26. Juos treniravo 28 treneriai: 4 Nacionalinės kategorijos, 12 Lietuvos sporto treneriai, 9 sporto treneriai, 3 be kategorijos.  

Centre savo meistriškumą kelė 1 olimpinės pamainos, 2 Lietuvos nacionalinės rinktinės, 1 jaunimo ir 9 jaunių rinktinės kandidatai olimpinėse 

sporto šakose. Apie 60 sportininkų mokestis sumažintas, kaip soc. remtiniems. DSC lanko apie 18% visų rajono mokinių.  

Utenos DSC turi gerą treniruočių bazę: daugiafunkcio sporto centro pagrindinę ir treniruočių salę, sporto salę (J. Basanavičiaus g. 56), 

plaukimo baseiną, dziudo ir stalo teniso sales,  renovuotą „Utenio“ stadioną. 

 

II. UTENOS DAUGIAFUNKCIO SPORTO CENTRO 2015 M. M. VEIKLOS ANALIZĖ 

 

Įgyvendinant  Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. Nr. TS -12 sprendimą „Dėl pritarimo Utenos daugiafunkcio sporto 

centro strateginiam veiklos planui“, kurio pagrindinis tikslas „per sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, ieškoti talentingų sportininkų, 



sporto bei medicinos specialistų parengtomis ir praktikoje patvirtintomis priemonėmis rengti juos tinkamai atstovauti rajoną šalies ir kituose 

tarptautiniuose renginiuose, tenkinti gyventojų kultūrinius poreikius“,  įgyvendinome centro veikos uždavinius, vykdėme Utenos rajono 

savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros programą, sudarėme sąlygas ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią Utenos rajono bendruomenę, vykdėme 

formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo vaikų ir suaugusiųjų programas, ieškojome talentingų sportininkų, kurie sportiniais pasiekimais 

padėtų formuoti gerą Utenos įvaizdį. 

Planavome, atnaujinome, aptarėme sporto šakų turinį įvairaus amžiaus ugdytiniams, apibendrinome geriausių trenerių darbo patirtį.  

Sporto centro sportininkai bei treneriai dalyvavo daugelyje varžybų ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, sėkmingai atstovavo rajoną bei šalį 

Pasaulio, Europos čempionatuose bei tarptautinėse varžybose. Dalyvaudami Lietuvos pirmenybėse, tarptautinėse varžybose Utenos 

daugiafunkcio sporto centro auklėtiniai 2015 metais iškovojo daugiau kaip 100 prizinių  vietų. 2015 metais vykusiame didžiausiame šalies sporto 

kompleksiniame renginyje- Lietuvos jaunių sporto žaidynėse Utenos rajonas, atstovaujamas sporto centro auklėtinių, ketvirtoje rajonų grupėje 

tapo nugalėtojais, o Lietuvos seniūnijų sporto žaidynėse pirmą kartą Utenos rajonas nugalėjo savivaldybių grupėje. Gerai pasirodė atskirų sporto 

šakų DSC auklėtiniai: Mindaugas Vijeikis – Lietuvos jaunučių lengvosios atletikos pirmenybės – II vieta (60 m.), Lietuvos jaunučių sprinto 

trikovė – IV vieta. Monika Ubeikaitė – Lietuvos jaunučių lengvosios atletikos pirmenybės – III vieta (60 m), Lietuvos jaunučių sprinto trikovė – 

II vieta. Modestas Katinas – Lietuvos jaunučių lengvosios atletikos pirmenybės I vieta (400 m ir 200 m) , Lietuvos jaunučių lengvosios atletikos 

pirmenybės – IV vieta (600 m), Lietuvos jaunučių trikovių komandinės pirmenybės bėgimų dvikovėje – I vieta, Pabaltijo jaunučių  mačas 400 m 

– 5 vieta, estafetinis bėgimas (100,200,300,400) – III vieta. Modestas Katinas, Paulius Ivaškevičius, Mažvydas Bivainis, Mindaugas Vijeikis- 

Lietuvos jaunučių lengvosios atletikos pirmenybės – III vieta (4x100 m). Eglė Zarankaitė- Lietuvos jaunučių lengvosios atletikos pirmenybės – 

IV vieta, Lietuvos žiemos sezono lengvosios atletikos ilgų  metimų čempionatas jaunučių grupėje – III vieta. 

Marija Šyvytė – Lietuvos jaunių pirmenybės disko metimas – II vieta, rutulio stūmimas – V vieta, Lietuvos žiemos sezono lengvosios atletikos 

ilgų  metimų čempionatas jaunių grupėje – II vieta,  Pabaltijo jaunių mačas IV vieta. Evaldas Žalnierius – Lietuvos jaunių pirmenybės 400 m 

barjerinis bėgimas – I vieta. Miglė Kaušylaitė – Lietuvos žiemos sezono lengvosios atletikos ilgų metimų čempionatas moterų grupėje – II vieta, 

jaunimo grupėje – I vieta. Ieva Zarankaitė-  Lietuvos suaugusiųjų čempionatas II vieta , Pabaltijo mačas suaugusiųjų II vieta, Europos U-23 

čempionato dalyvė. Dovilė Būgaitė – Lietuvos lengvosios atletikos jaunimo iki 20 m. pirmenybės (200 m) – II vieta. Edvinas Tumalavičius, 

Mindaugas Vijeikis, Modestas Katinas, Evaldas Žalnierius-  Lietuvos jaunių sporto žaidynių lengvosios atletikos finalinės varžybos – II vieta . 

Aleksandras Kasakovskis – Lietuvos jaunučių žiemos pirmenybės (50 ir 100 m l/st ) – I vieta, 100 m krūtine – III vieta. Aleksandras 

Kasakovskis, Arnas Bulka, Tomas Vainauskas, Karolis Gadliauskas- Lietuvos jaunučių žiemos estafetinis plaukimas l/st 4x100 m – II vieta. 

Aleksandras Kasakovskis, Lukas Klevinskas, Tomas Vainauskas, Karolis Gadliauskas- Lietuvos jaunučių žiemos estafetinis plaukimas 4x100 m 

kombinuotai – II vieta. Agnė Sorakaitė – Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės 200 m kompleksu – I vieta, 400 m kompleksu – III vieta, 

Lietuvos plaukimo federacijos taurės varžybos (100 m ir 200 m) I vieta, atviras Lietuvos plaukimo čempionatas 100 m krūtine – III vieta.  Eglė 

Zarankaitė -  Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės 100 metrų delfinu – 8 vieta, Lietuvos jaunimo plaukimo čempionatas 200 peteliške ir 400 

kompleksu – III vieta. Žygimantas Bimba – Lietuvos jaunimo plaukimo čempionatas 1500 m laisvu stiliumi – I vieta, 200 m laisvu stiliumi – II 

vieta, Lietuvos jaunių sporto žaidynės 1500 m laisvu stiliumi – III vieta, Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės 200 m kompleksu – 6 vieta. 

Matas Paukštė – Lietuvos jaunių čempionatas 1500 m laisvu stiliumi – III vieta. Karolis Gadliauskas – Lietuvos vaikų plaukų pirmenybės 100 m 

laisvu stiliumi – I vieta, 50 m laisvu stiliumi ir 100 m nugara – III vieta. Neda Bukovskytė – Lietuvos slidinėjimo čempionatas klasikiniu stiliumi 



5 km (moterų grupė, 6 dalyvių) I vieta. Lietuvos slidinėjimo čempionatas laisvu stiliumi 7,5 km (moterų grupė, 11 dalyvių) I vieta. Martyna 

Biliūnaitė -  Lietuvos slidinėjimo čempionatas klasikiniu stiliumi 3 km I vieta. Lietuvos slidinėjimo čempionatas laisvu stiliumi 5 km I vieta. 

Lietuvos jaunių komandinių sprinto slidinėjimo varžybų laisvu stiliumi I vieta. Ivinskytė Paulina - Lietuvos jaunių komandinių sprinto 

slidinėjimo varžybų laisvu stiliumi I vieta (5 dal.) Lietuvos jaunių komandinių slidinėjimo pirmenybės II vieta. Osvaldas Juodelis- Lietuvos 

„Olimpinių vilčių“ jaunučių pirmenybės- I vieta. Dvejetų varžybose-II vieta („Olimpinių vilčių“ žaidynės). Paulius Valiukas, Alanas 

Marcinkėnas – Lietuvos jaunučių porinių lenktynių čempionatas – II vieta. Eitvilas Aželis – Lietuvos vaikų kalnų dviračių pirmenybės – I vieta, 

Lietuvos vaikų dviratininkų rudens MTB pirmenybės – III vieta. Dovydas Vaitkevičius – Lietuvos vaikų kalnų dviračių pirmenybės – III vieta,  

Paulius Valiukas – Lietuvos jaunučių pavasario grupinių lenktynių dviračių plento pirmenybės – III vieta. Augustinas Janulis – Lietuvos vaikų 

grupinių lenktynių čempionatas – III vieta. Paulius Valiukas, Alanas Marcinkėnas, Paulius Čenys, Tomas Mikšto, Dovydas Vaitkevičius, 

Augustas Janulis – Lietuvos daugiadienių jaunučių dviratininkų lenktynių pirmenybės – III vieta. Merginų rankinio komanda – Lietuvos jaunių 

rankinio čempionatas – II vieta (trenerės Alvyda Černiauskaitė ir Regina Butkienė). Rytis Kazickas- Lietuvos jaunių sporto vilčių žaidynės- II 

vieta. Airidas Biveinis- Lietuvos jaunių sporto vilčių žaidynės- III vieta. Aras Žukas- LR jaunių sambo pirmenybės – II vieta. 

2015 metais Utenos daugiafunkcis sporto centras organizavo daug sportinių renginių: 

- tarptautines XXII-ąsias daugiadienes dviračių sporto varžybas, skirtas M. Veršilai atminti; 

- tarptautines plaukimo varžybas „Olimpiečių taurė 2015“; 

- tarptautinius futbolo, rankinio, krepšinio turnyrus; 

- Lietuvos seniūnijų žaidynių finalinio etapo varžybas; 

- Mero taurės krepšinio varžybas; 

- respublikines orientacinio sporto varžybas „Auksinis ruduo“; 

- atskirų sporto šakų varžybas jaunimui bei suaugusiems; 

- gimnazijų sporto šventę; 

- įvairias varžybas rajono pradinių mokyklų, progimnazijų bei gimnazijų mokiniams; 

- DSC taurių varžybas; 

- geriausiųjų sportininkų bei trenerių pagerbimo šventę; 

- Olimpinės dienos sporto renginius; 

- sporto renginių savaitę, skirtą kūno kultūros ir sporto dienai pažymėti; 

    Utenoje, DSC glaudžiai bendradarbiaujant su šalies sporto federacijomis, sporto organizacijomis bei sporto klubais, vyko daug stambių 

sportinių renginių: 

- tarptautinis automobilių žiemos ralis; 

- LKL, BBL, LMKL čempionatai; 

- LRL čempionatas; 

- LFF A lygos čempionatas; 



- respublikinės dviračių sporto, plaukimo, rankinio, lengvosios atletikos, futbolo, stalo teniso, dziudo varžybos; 

- respublikinio  automobilių ralio etapai; 

- respublikinis bushido turnyras. 

Utenos daugiafunkcis sporto centras kartu su rajono bei šalies organizacijomis bei įstaigomis organizavo kultūrinius- pramoginius renginius: 

- „Winter halls -2015“ koncertą; 

- Utenos kolegijos diplomų įteikimo šventę; 

- ūkio ministerijos nominacijų vakarą; 

- UAB „Biovela“ jubiliejinis vakarą ir kalėdinę šventę- koncertą;  

- kalėdinę mugę; 

- mamyčių turgelius; 

- koncertą- nominacijų vakarą „Visos Utenos žvaigždės“. 

Vykdėme projektą „Vaikų mokymas plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“ kur 2015 m. išmoko plaukti 156 vaikai. 

Sportas yra švietimo dalis, nes ugdomas ne tik meistriškumas, bet ir vaiko, paauglio gyvenimo įgūdžiai, ugdoma ištvermė, kantrybė, siekiant 

rezultato, be abejo tai ir sveikatingumas ir užimtumas. Tas indėlis, investuojamas į vaiką, paauglį, jaunuolį – yra labai svarbus ir jis negali būti 

skaičiuojamas jokiais finansiniais vienetais.   

 

III. TIKSLAS 

 

Per sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, ieškoti  talentingų sportininkų, sporto bei medicinos specialistų parengtomis ir praktikoje 

patvirtintomis priemonėmis rengti  juos tinkamai atstovauti rajoną šalies ir kituose tarptautiniuose renginiuose, tenkinti gyventojų kultūrinius 

poreikius.  

 

IV. UŽDAVINIAI 

 

1. Tikslingai vykdyti ugdymo procesą; 

2. Siekti sportinių rezultatų ir vystyti sportinę veiklą rajone; 

3. Rūpintis ugdytinių socializacija; 

4. Informuoti visuomenę apie sportinius pasiekimus; 

5. Tenkinti gyventojų kultūrinius poreikius. 

 

 

 

 



V. VEIKLOS PLANAS 

 

5.1. Uždavinys 1. Tikslingai vykdyti ugdymo procesą. 

 

Priemonės Vykdytojai, partneriai Laikas Rezultatas 

1.1. Parengti 2016 m. veiklos planą Vadovai, darbo grupė, DSC 

taryba 

      Sausio mėn. Parengtas 2016 m. veiklos planas 

1.2. Parengti ir patvirtinti  DSC veiklą 

reglamentuojančius dokumentus 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojai 

Sausio mėn. Patvirtinti DSC veiklą 

reglamentuojantys dokumentai 

1.3. Parengti grupių metinius ugdymo planus -

grafikus ir pateikti tvirtinimui 

Treneriai Sausio mėn. Parengtos mokomųjų grupių 

metinės veiklos programos 

1.4. Sudaryti DSC mokymo (paslaugų teikimo) 

sutartis su ugdytiniais 

Metodininkė, sporto 

vadybininkas, treneriai 

Vasario mėn. Sudarytos sutartys su ugdytiniais  

1.5. Parengti mėnesinius centro veiklos planus Direktoriaus pavaduotojai, 

metodininkė, sporto 

vadybininkas 

Nuolat Parengti mėnesiniai DSC veiklos 

planai 

1.6. Sudaryti treniruočių tvarkaraštį Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Sausio mėn. 

balandžio mėn., 

rugsėjo mėn.,  

     lapkričio mėn. 

Sudarytas treniruočių tvarkaraštis 

1.7. Archyvuoti 2015 m. DSC dokumentus Sekretorė Sausio mėn. Suarchyvuoti dokumentai 

1.8. Paruošti metinę statistinę ataskaitą Lietuvos 

kūno kultūros ir sporto departamentui 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Sausio mėn. Paruošta metinė ataskaita 

1.9. Apskaityti DSC ugdytinių sportinius rezultatus Metodininkė, treneriai Nuolat Įvertinta ugdymo kokybė 

1.10. Organizuoti  vaikų nemokančių plaukti 

mokymą 

Direktoriaus pavaduotojas 

sportui, instruktorius 

mokymui plaukti 

Pagal atskirą 

grafiką 

Išmokyti plaukti vaikai 

1.11. Vykdyti kontrolinių normatyvų laikymą Treneriai Birželio mėn. 

Rugsėjo mėn. 

 

Apibendrinti normatyvų rezultatai 

1.12. Nustatyti trenerių darbo dokumentų kokybę Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, metodininkė, 

sporto vadybininkas 

Nuolat Nustatyta trenerių dokumentų 

kokybė 

1.13. Vertinti veiklos rezultatus, ugdytinių ir 

trenerių pasiekimus 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojai 

Nuolat Įvertinti trenerių pasiekimai 

1.14. Gerinti trenerių ir vadovų kvalifikacines 

kompetencijas ir  profesinį meistriškumą 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojai, treneriai 

Nuolat Įgytos kompetencijos, profesinis 

meistriškumas 



1.15. Bendradarbiauti su kitomis sporto,  švietimo  

įstaigomis 

Vadovai Nuolat Bendradarbiauta su Jonavos ir 

Ukmergės sporto įstaigomis 

 

5.2. Uždavinys 2. Siekti sportinių rezultatų ir vystyti sportinę veiklą rajone. 

 
2.1. Sudaryti Lietuvos čempionų ir prizininkų 

sąrašą 

Direktoriaus pavaduotojas 

sportui, metodininkė, sporto 

vadybininkas 

Iki 2016-12-15 Sudaryti sąrašai 

2.2. Parengti metinį kalendorinį varžybų planą Direktoriaus pavaduotojai, 

metodininkė, sporto 

vadybininkas 

Sausio mėn.  Parengtas metinis kalendorinis 

varžybų planas 

2.3. Paruošti klubų metines ataskaitas Direktoriaus pavaduotojas 

sportui 

Sausio mėn. Paruoštos klubų ataskaitas 

2.4. Sudaryti auklėtinių rinktinių sąrašus Direktoriaus pavaduotojas 

sportui 

Sausio mėn. Sudaryti rinktinių sąrašai 

2.5. Išrinkti geriausiu rajono sportininkus 

olimpinėse ir neolimpinėse sporto šakose 

Direktoriaus pavaduotojas 

sportui, metodininkė, 

komisija 

Sausio mėn. Išrinkti geriausi sportininkai 

2.6. Organizuoti draugiškas ir kontrolines varžybas Treneriai Nuolat Organizuotos draugiškos ir 

kontrolinės varžybos 

2.7. Dalyvauti vaikų, jaunučių, jaunių ir jaunimo, 

suaugusių respublikinėse ir tarptautinėse varžybose 

Direktoriaus pavaduotojas 

sportui, treneriai 

Pagal varžybų 

kalendorių 

Apibendrinti varžybose 

dalyvaujančių ugdytinių ir 

suaugusių sportiniai rezultatai 

2.8. Formuoti visų amžiaus grupių rinktines Direktoriaus pavaduotojas 

sportui, treneriai 

Pagal varžybų 

kalendorių 

Suformuotos rajono rinktinės 

2.9. Organizuoti ir vykdyti rajono BLM žaidynes, 

taurių varžybas, zonines ir respublikines varžybas. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, metodininkė, 

sporto vadybininkas 

Pagal varžybų 

kalendorių 

Organizuotos rajono BLM 

varžybos, taurių ir kitos varžybos 

2.10. Organizuoti ir vykdyti seniūnijų žaidynes Direktoriaus pavaduotojas  

sportui, metodininkė, sporto 

vadybininkas, sporto 

organizatoriai seniūnijose 

Pagal nuostatus Dalyvauta seniūnijų žaidynėse 



2.11. Organizuoti ir vykdyti įvairių sporto šakų 

rajono pirmenybes 

Direktoriaus pavaduotojas 

sportui, metodininkė, sporto 

vadybininkas 

Pagal varžybų 

kalendorių 

Surengtos sporto šakų varžybos 

2.12. Organizuoti ir vykdyti tradicinius sporto  

renginius, atminimo varžybas 

Direktoriaus pavaduotojas 

sportui, direktoriaus 

pavaduotojas kultūriniams – 

komerciniams renginiams, 

metodininkė, sporto 

vadybininkas 

Pagal varžybų 

kalendorių 

Surengti tradiciniai  sporto 

renginiai, atminimo varžybos 

2.13. Dalyvauti Lietuvos  jaunučių sporto 

žaidynėse, vilčių žaidynėse 

Direktoriaus pavaduotojas 

sportui, treneriai 

Pagal varžybų 

kalendorių 

Dalyvauta žaidynėse 

 

5.3. Uždavinys 3. Rūpintis ugdytinių socializacija 

 
3.1. Garantuoti efektyvų prevencinį darbą 

treniruočių ir varžybų metu 

Treneriai Nuolat Užtikrintas saugumas treniruočių ir 

varžybų metu 

3.2. Organizuoti pokalbius drausmės, kultūringo 

elgesio, prevencinėmis temomis 

Treneriai Nuolat Suteiktos žinios ugdytiniams 

3.3. Suteikti ugdytiniams žinių saugumo klausimais Treneriai, saugos specialistas Nuolat Suteiktos žinios ugdytiniams 

3.4. Supažindinti mokinius su pirmąja pagalba ir 

jos suteikimo būdais 

Gydytojas, med. seselė, 

treneriai 

Nuolat Supažindinti mokiniai su pirmąją 

pagalba 

3.5. Supažindinti mokinius su savikontrole ir siekti, 

kad kiekvienas mokinys sugebėtų ją vykdyti 

Treneriai Nuolat Supažindinti mokiniai su 

savikontrole 

3.6. Suteikti žinių apie sveiką gyvenseną, kūno 

kultūrą, būtinumą laikytis higieninių reikalavimų 

Treneriai Nuolat Supažindinti mokiniai su sveika 

gyvensena 

3.7. Skatinti, kad ugdytiniai sveikai maitintųsi, 

sportuotų, stiprintų organizmą 

Treneriai Nuolat Sveiki ir stiprūs ugdytiniai 

 



5.4. Uždavinys 4. Informuoti visuomenę apie sportinius pasiekimus. 

 
4.1. Informuoti visuomenę apie mokinių, sporto 

klubų ir kitų sportininkų pasiekimus 

Metodininkė, sporto 

vadybininkas, treneriai 

Nuolat Sklaida visuomenėje 

4.2. Reklamuoti varžybas ir sportinius renginius, 

vykstančius rajone 

Metodininkė, sporto 

vadybininkas, treneriai 

Nuolat Sklaida visuomenėje 

4.3. Reklamuoti kultūrinius renginius vykstančius 

DSC 

Direktoriaus pavaduotojas 

kultūriniams – 

komerciniams renginiams, 

renginių organizatorė 

Nuolat Sklaida visuomenėje 

4.4. Reklamuoti sporto renginius „Utenos“  radijuje Direktoriaus pavaduotojas 

kultūriniams – 

komerciniams renginiams, 

metodininkė, sporto 

vadybininkas 

Nuolat Sklaida visuomenėje 

 

5.5. Uždavinys 5. Tenkinti gyventojų kultūrinius poreikius. 

 
5.1. Sudaryti kultūrinių – komercinių renginių 

metinį planą 

Direktoriaus pavaduotojas 

komerciniams – masiniams 

renginiams 

Sausio mėn. Parengtas kultūrinių – komercinių 

renginių metinis planas 

5.2. Organizuoti kultūrinius renginius Utenos 

miesto bendruomenei 

Direktoriaus pavaduotojas 

kultūrai 

Pagal kalendorinį 

planą 

Organizuotas vienas kultūrinis 

renginys per mėnesį 

5.3. Organizuoti parodas Direktoriaus pavaduotojas 

kultūrai 

Pagal kalendorinį 

planą 

Organizuotos dvi parodos per metus 

 

 

_____________________________________ 


