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RUMŠIŠKIŲ KULTŪROS CENTRAS
2021-ųjų metų metinis veiklos planas
Trumpa 2020 metų veiklos plano įvykdymo (įgyvendinimo) analizė:
Teigiami pokyčiai: Kolektyvo motyvuotas komandinis darbas, artimesni ryšiai su vietų bendruomenėmis ir kitomis įstaigomis; pradėta vykdyti
aktyvesnė projektinė veikla, į veiklas įtraukta daugiau vaikų ir jaunimo, padidėjo įvairesnių užsiėmimų pasiūla senjorams; padidėjęs apsilankymų
skaičius interneto svetainėje ir padidėjęs sekėjų skaičius socialinių tiklų paskyrose facebook ir instagram.
Veiklos trūkumai: nepakankamas finansavimas, regionalumas.
01. Tikslas: Sudaryti sąlygas Rumšiškių ir Pravieniškių seniūnijų gyventojams dalyvauti kultūrinėje veikloje, formuoti ir tenkinti Rumšiškių ir
Pravieniškių seniūnijų bendruomenių kultūrinius poreikius
Rezultato kriterijai: (iki 3 vertinimo kriterijų)
Rumšiškių kultūros centro, Dovainonių ir Pravieniškių skyrių organizuotuose kultūriniuose renginiuose dalyvavusiųjų skaičiaus pokytis, palyginus su
2020 m.
01.01. Uždavinys – Organizuoti profesionalaus meno sklaidą, literatūrinio palikimo sklaidos, etninės kultūros, mėgėjų meno, edukacines ir
sociokultūrines, kultūros paveldo populiarinimo veiklas, skleisti informaciją apie kultūros centro veiklą.
Produkto kriterijai: (ne daugiau 4 vertinimo kriterijų)
1. Meno kolektyvų parengtų programų skaičius.
2. Meno kolektyvų pasirodymų išvykose, rajoniniuose, regioniniuose renginiuose skaičius.
3. Suorganizuotų renginių skaičius.
Proceso ir/ar
Priemonės kodas ir
Veiklos pavadinimas
indėlio vertinimo
Atsakingi vykdytojai
Įvykdymo Asignavimai, €
priemonės pavadinimas
(priemonės įgyvendinimo etapai)
kriterijai, mato
terminas
vienetai ir
reikšmės
01.01.01. Rengti mėgėjų Folkloro ansamblio „Praviena“ naujos programos, 1. Renginių
Ernesta Žiūkienė
2021 m.
meno kolektyvų, būrelių, skirtos Sausio 13-osios, Vasario 16-osios, Gedulo
skaičius/50;
studijų programas ir jas ir Vilties, Pravieniškių lagerio žudynių 1941
2. Dalyvių
pristatyti seniūnijų,
birželio 26 d. 80-ųjų metinių minėjimui, Valstybės
skaičius/1500;

rajoniniuose renginiuose. dienos, Baltijos keliui paminėti, Vėlinių ir
Advento vakarams, Kauno etninės kultūros centro
koncertui „Už girių, girių 2021“, Antano ir Jono
Juškų etninės kultūros muziejaus Vilkijoje
tradiciniame koncerte, Mojinės vakarams,
išvažiuojamiems koncertams
Folkloro ansamblio „Nedėja“ 3 naujos programos,
skirtos valstybinėms ir tradicinėms šventėms
Mišrus vokalinis ansamblis „Žigla“ rengia 3 naujas
programas, skirtas Sausio-13-osios minėjimui,
„Sidabriniams balsams“, 10 m. „Žiglos“ ansamblio
jubiliejui, vokalinių ansamblių šventei „Grįžtu
atgal į gelsvą rudenį…“, valstybinėms ir
tradicinėms šventėms
Moterų vokalinis ansamblis „Vija“ rengia 3 naujas
programas, skirtos 11 m. „Žiglos“ ansamblio
jubiliejui, vokalinių ansamblių šventei,
valstybinėms ir tradicinėms šventėms
Vaikų folkloro kolektyvo „Strazdelis“ 3 naujų
programų rengimas, skirtų vaikų folkloro šventei
„Daigelis“ ir Motinos dienai bei tradicinėms
šventėms
Tradicinės muzikos kapelos 3 naujos programos,
skirtos valstybinėms ir tradicinėms šventėms
Dainų teatro naujos programos, skirtos
valstybinėms ir tradicinėms šventėms
Pravieniškių keramikos būrelio naujausių darbų
parodos: skirtos Kovo 11-ajai paminėti
Pravieniškių seniūnijoje, paroda Motinos dienai,
išvažiuojamosios parodos Antano ir Jono Juškų
etninės kultūros muziejuje Vilkijoje, Vilniaus
Filaretų pradinėje mokykloje, Rumšiškių Šv.
arkangelo Mykolo bažnyčioje; darbų pristatymas
Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso
„Sidabro vainikėlis 2021“ rajoniniame ture.
Darbščiųjų rankų būrelio narių kūrybos darbų
parodos Rumšiškėse ir Dovainonyse

Lorita Kulakauskienė

2021 m.

Modesta Kalinauskienė

2021 m.

Modesta Kalinauskienė

2021 m.

Modesta Kalinauskienė

2021 m.

2021 m.
Renata Gvildienė

2021 m.

Audronė Skarbaliūtė,
Aušra Radzevičienė

2021 m.

Janina Jakubauskienė

2021 m.

300

01.01.02. Organizuoti
etninės kultūros
renginius.

Virtuali Kaziuko mugė Pravieniškėse
„Pravienos“ ansamblio video linkėjimai 40-ies
paukščių dienai
Vaikų velykėlės Pravieniškėse ir Dovainonyse
Mojinė Pravieniškėse, Mojava Dovainonyse
Dovainonių Rasos prie Mergakalnio
Rasų šventė Pravieniškėse
Vėlinių minėjimas prie Pravieniškių I ir II kryžių ir
Vėlinių vakaras „Vėlių suolelis“ Pravieniškių
salėje
Advento vakarai Pravieniškėse, Rumšiškėse ir
Dovainonyse

01.01.03. Valstybės
dienų, atmintinų datų
minėjimų, tradicinių ir
pramoginių renginių
organizavimas,
profesionalaus meno
pristatymas.

Valstybinių ir atmintinų datų minėjimai
Rumšiškėse, Dovainonyse ir Pravieniškėse
Jungiamės prie pasaulinės akcijos „Mes
Prisimename“ – „We Remember“
Veikla pagal projektą „Vakarų Lietuvos teatrai
Rumšiškėse“
Motinos dienos šventės Pravieniškėse ir
Dovainonyse
Romansų, bardų dainų ir intrumentinės muzikos
vakaras iš ciklo „Tautų vakarai“
Vaikų folkloro šventė „Daigelis“
Gedulo ir Vilties dienos paminėjimas
Pravieniškių lagerio žudynių 1941 m. birželio 26 d.
aukoms atminti skirtas renginys

1. Renginių
skaičius/50;
2. Dalyvių
skaičius/2000;

Aušra Radzevičienė

kovo 4–7 d.

Ernesta Žiūkienė,
Aušra Radzevičienė
Aušra Radzevičienė,
Vaida Kirelytė
Aušra Radzevičienė,
Vaida Kirelytė
Modesta Kalinauskienė,
Vaida Kirelytė
Ernesta Žiūkienė,
Aušra Radzevičienė
Aušra Radzevičienė,
Ernesta Žiūkienė

kovo 9 d.
balandžio
mėn.
gegužės
mėn.
birželio
mėn.
birželio
23 d.
lapkričio
mėn.

Aušra Radzevičienė,
Justina Jakštaitė,
Vaida Kirelytė
Justina Jakštaitė,
Aušra Radzevičienė,
Vaida Kirelytė

gruodžio
mėn.

Aušra Radzevičienė

sausio 27 d.

Justina Jakštaitė

2021 m.

Aušra Radzevičienė,
Vaida Kirelytė
Aušra Radzevičienė

gegužės
mėn.
vasara

Modesta Kalinauskienė

gegužės
22 d.
birželio
14 d.
birželio
26 d.

Ernesta Žiūkienė,
Aušra Radzevičienė
Aušra Radzevičienė

2021 m.

2000

200

Valstybės diena Rumšiškėse, Dovainonyse ir
Pravieniškėse

Justina Jakštaitė,
Aušra Radzevičienė,
Vaida Kirelytė
Aušra Radzevičienė,
Ernesta Žiūkienė
Aistė Gudeliauskaitė,
Augustinas Bagdonas
Vaida Kirelytė
Justina Jakštaitė

Baltijos kelio dienos paminėjimas
Kino vakarai ir Vasaros palydų šventė Rumšiškėse
Kraštiečių šventė Dovainonyse
Šaškių turnyras Romualdo Urmilevičiaus taurei
laimėti Rumšiškėse
Suaugusiųjų švietimo savaitės renginiai
Dovainonyse, Rumšiškėse ir Pravieniškėse
Parodos ir jų pristatymai Rumšiškių kultūros centre
ir padaliniuose
01.01.04. Literatūrinio
palikimo sklaida.

01.01.05. Populiarinti
Rumšiškių ir
Pravieniškių seniūnijų
kultūros paveldą.

„Poezijos pavasaris 2021“ Rumšiškėse,
Kaišiadorių rajono savivaldybės 2021 m. Jono
Aisčio literatūros premijos įteikimas

1. Renginių
skaičius/3;
2. Dalyvių

Vokalinės muzikos šventė „Grįžtu atgal į gelsvą
rudenį...“ (Jonas Aistis)

skaičius/120;
Publikacijų
viešoje erdvėje
3 skaičius/3.

Literatūrinis vakaras su pravieniškiečiais,
rašančiais eiles
Kultūrinio turizmo ekskursijų organizavimas
1. Ekskursijų
rajono kultūrinio turizmo lankytinuose objektuose skaičius/6;
2. Dalyvių
skaičius/60;
3. Publikacijų
viešoje erdvėje
skaičius/3.
Edukacinis užsiėmimas „Muilo gamyba“
1. Edukacinių
Edukacinis užsiėmimas „Margučių marginimas“

programų
skaičius;

Aušra Radzevčienė,
Vaida Kirelytė,
Justina Jakštaitė
Aušra Radzevičienė,
Vaida Kirelytė,
Justina Jakštaitė
Gražina Kazanavičienė,
Renata Gvildienė

liepos 6 d.

rugpjūčio
23 d.
vasara
rugsėjo mėn.
lapkričio
mėn.
lapkričio
mėn.
2021 m.
gegužės
26 d.

400

Modesta Kalinauskienė,
Justina Jakštaitė

rugpjūčio
29 d.

500

Aušra Radzevičienė
Gintaras Markevičius

birželio
mėn.
2021 m.

Vaida Kirelytė

2021 m.

Aušra Radzevičienė

balandžio
mėn.

Edukacinis užsiėmimas „Kalėdinis stalo
dekoravimas“
01.01.06. Pravieniškių
seniūnijos tautinių
mažumų kultūros
sklaida.
01.01.07. Informacijos
apie kultūros centro
veiklą sklaida.

Rudens ir muzikos šventė „Rudens rapsodija“ iš
tautinėms mažumoms, gyvenančioms
Pravieniškėse, skirto renginių ciklo „Tautų
vakarai“
Straipsnių apie Rumšiškių kultūros centro veiklą
rengimas ir viešinimas rajono žiniasklaidoje,
interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose,
Lietuvos radijuje ir Lietuvos televizijos laidose
apie kultūrą
01.02. Uždavinys: Organizuoti administracines ir ūkines veiklas.
Produkto kriterijai: (ne daugiau 4 vertinimo kriterijų)
1. Kultūros centro darbuotojų susirinkimų ir darbinių išvykų skaičius.
2. Kvalifikaciją kėlusių specialistų skaičius.
3. Susitikimų su socialiniais partneriais skaičius.
4. Parengtų projektų skaičius.
Priemonės kodas ir
priemonės pavadinimas

Veiklos pavadinimas
(priemonės įgyvendinimo etapai)

01.02.01. Rengti
Rengti darbuotojų susirinkimus, susitikimus su
darbuotojų susirinkimus, socialiniais partneriais, teikti veiklos ir kitas
susitikimus su socialiniais ataskaitas.
partneriais, teikti veiklos ir
kitas ataskaitas.

01.02.02. Organizuoti ir RKC kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimas
skatinti kultūros centro RKC kolektyvo išvykos
specialistų kvalifikacijos
kėlimą, rengti darbines
išvykas.
01.02.03. Vykdyti
projektinę veiklą.

Pateikti 2 projektus skelbiamiems konkursams
Veikla pagal projektą „Žinau, todėl galiu rinktis“

2. Dalyvių
skaičius;
1. Renginių
skaičius;
2. Dalyvių
skaičius;
3. Publikacijų
viešoje erdvėje
skaičius/1.

Proceso ir/ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir
reikšmės
1. Susirinkimų
skaičius/3

1. Darbuotojų,
įgavusių aukštesnę
kvalifikaciją,
skaičius/9
2. Darbinių išvykų
skaičius/2
1. Konkurso
rezultatai

Aušra Radzevičienė

gruodžio
mėn.

Ernesta Žiūkienė, Aušra
Radzevičienė

2021 m.

Justina Jakštaitė,
Gintaras Markevičius

2021 m.

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo Asignavimai,
terminas
€ur

Gražina Kazanavičienė

2021 m.

Gražina Kazanavičienė
Gražina Kazanavičienė

2021 m.
2021 m.

Justina Jakštaitė,
Aušra Radzevičienė,
Vaida Kirelytė
Aistė Gudeliauskaitė

290

kovo mėn.

2021 m.

5809

01.02.04. Gerinti
Dalyvauti įvairiose akcijose
Rumšiškių kultūros
centro teikiamų paslaugų Kolektyvų, būrelių, studijų programų rengimas,
kokybę. Aprūpinti
derinimas ir tvirtinimas
kultūros centro
Kolektyvų, būrelių, studijų veiklos patikrinimai,
darbuotojus
ataskaitų teikimas
būtiniausiomis darbo
Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (Tautinių
priemonėmis,
drabužių įsigijimas, muzikos instrumentų
inventoriumi.
įsigijimas...)
Darbuotojų darbo užmokestis ir socialinis
draudimas
Rumšiškių kultūros
Atviro darbo su jaunimu įgyvendinimas
centre atlikti einamąjį
remontą

1. Remontų
skaičius /1

Rumšiškių kultūros centro Atviros jaunimo erdvės
virtuvėlės įruošimas ir kt.

Rumšiškių kultūros centro direktorė

Gražina Kazanavičienė

Gražina Kazanavičienė

2021 m.

Gražina Kazanavičienė

2021 m.

Gražina Kazanavičienė

2021 m.

Gražina Kazanavičienė

2021 m.

8988

Gražina Kazanavičienė

2021 m.

147360

Aistė Gudeliauskaitė

2021 m.

6390

Gražina Kazanavičienė

2021 m.

9600

