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SENŲJŲ KAIMO TRADICIJŲ KULTŪROS CENTRO 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS      

Įstaigos 2021 m.
veiklos tikslas

Įstaigos 2021 veiklos
uždaviniai

Uždavinio
įgyvendinimo

priemonės

Įgyvendinimo
data

Atsakingas
vykdytojas

Priemonių įgyvendinimas

Sudaryti sąlygas 
kokybiškam kultūros ir 
paslaugų teikimui

Kultūros centro veiklos 
administravimas

Veiklos planavimas Sausis Direktorė Parengtas 2021 m  dokumentacijos 
planas, 2021 m. dokumentų registrų
sąrašas ir suderintas su Šilutės 
rajono administracijos arhyvo 
specialistais.

Sausis - gruodis Direktorė Sutarčių sudarymas su kitomis 
įstaigomis, organizacijomis, meno 
kolektyvų vadovais, amatininkais ir
kt.

Sausis Direktorė Suformuotos pavaldžių darbuotojų 
metinės  užduotys, nustatyti 
pavaldžių darbuotojų siektini 
rezultatai ir jų vertinimo rodikliai.

Kovas Direktorė Parengtas  ir patvirtintas įstaigos 
2021 metų veiklos planas.

Vasaris Direktorė Parengtas viešųjų pirkimų planas ir 
patalpintas centro tinklalapyje.

Sausis - kovas Direktorė Organizuoti kultūros centro tarybos 
posėdį. 

Kovas - balandis Direktorė Atnaujinti įstaigos svetainę pagal 
svetainių atitikties reikalavimus, 
pašalinti trūkumus.

Ataskaitų rengimas Sausis- vasaris Direktorė Parengta įstaigos ataskaita už 2020 
metus.

Sausis Direktorė Atliktas kasmetinis pavaldžių 
darbuotojų veiklos vertinimas.



Vasaris Direktorė Parengta kultūros centro statistinė 
ataskaita (NLKC).

Vasaris - Kovas Direktorė Parengta įstaigos viešųjų pirkimų 
atskaita ir patalpinta centro 
tinklalapyje.

Birželis - Gruodis Direktorė Parengta ataskaita (LATGA).
Kita administracinė 
veikla

Kultūros centro veiklos 
perkėlimas į Vainutą

Vasaris - Balandis Direktorė 1. Kultūros centro perkėlimo iš 
Bikavėnų į Vainutą išregistravimo 
ir  įregistravimo dokumentų 
tvarkymas.
2.Dokumentų archyvo ir invetoriaus
perdavimo organizavimas.

Darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimas

Seminarai, mokymai Sausis - Gruodis Direktorė, 
kultūrinės 
veiklos 
vadybininkė, 
etnografė – 
vadybininkė,
garsistas

Numatoma kelti kvalifikaciją tokio 
pobūdžio seminaruose: 
renginių, kvietimų  reklaminių 
plakatų kūrimas ir maketavimas,
viešieji pirkimai,
etnokultūrinių renginių įvairovė ir 
režisūra, garso inžinerija,
įstaigos administravimas ir 
dokumentacijos tvarkymas.

Mokamų paslaugų 
teikimas

Teikti mokamas 
paslaugas pagal 
savivaldybės 
patvirtintus įkainius

Sausis - Gruodis Direktorė Salės nuoma, užsakomųjų renginių 
organizavimas ir aptarnavimas.

Etnografė - 
vadybininkė

Kultūros paso paslaugų teikimas.

Etnografė - 
vadybininkė

Etnokultūrinių renginių  
organizavimas, scenarijų kūrimas ir
vedimas.

Kultūrinės 
veiklos 
vadybininkė

Renginių organizavimas, scenarijų 
kūrimas ir vedimas, mėgėjų meno 
kolektyvų programų rengimas.

Centro savireklama Sausis - Gruodis Kultūrinės 
veiklos 
vadybininkė

Įstaigos socialinio tinklo (facebook)
ir internetinės svetainės 
administravimas.

Užtikrinti kultūros 
prieinamumą, renginių 
įvairovę, 
reprezentacinės 
kultūros plėtojimą

Kultūros centro 
kuruojamų seniūnijų 
kultūrinė veikla

Vainuto seniūnijoje 
organizuojami renginiai

Sausio 13 d. Kultūrinės 
veiklos 
vadybininkė

Sausio 13 d. minėjimui skirta akcija
(nuotolinis renginys).

Vasario 12 d. Kultūrinės 
veiklos 

Užgavėnių šventei skirta, užgavėnių
kaukių edukacija – paroda.



vadybininkė

Kovo 10 d. Kultūrinės 
veiklos 
vadybininkė

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo dienos minėjimas 
„Laisvės paukštė”.

Kovo 30 d. Kultūrinės 
veiklos 
vadybininkė

Velykinių dekoracijų kūrimas 
Vainuto miestelio skverelyje 
„Velykų alėja”.

Birželio 1 d. Kultūrinės 
veiklos 
vadybininkė

Vaikų gynimo dienai skirtas 
renginys „Protingi vaikai – mūsų 
ateitis”.

Birželio 19 d. Direktorė
Kultūrinės 
veiklos 
vadybininkė

Vainuto Joninės (strateginis 
renginys).

Liepos 6 d. Kultūrinės 
veiklos 
vadybininkė

Tautiškos giesmės giedojimas.

Rugpjūčio 6 d. Kultūrinės 
veiklos 
vadybininkė

Renginys skirtas Marijos 
Gimbutienės gimimo 100 -ioms 
metinėms paminėti.

Rugpjūčio 23 d. Kultūrinės 
veiklos 
vadybininkė

Teminė popietė „Baltijos keliu 
Laisvės link einu”.

Lapkričio 26 d. Kultūrinės 
veiklos 
vadybininkė

Folkloro šventė „Kai sueina 
kaimynai”.

Gruodžio mėn. Kultūrinės 
veiklos 
vadybininkė

Kalėdinės dirbtuvėlės (kalėdinių 
žaisliukų gamybos dirbtuvėlės, 
advento vainiko gamyba, šventinių 
dekoracijų kūrimas).

Gruodžio 9 d. Kultūrinės 
veiklos 
vadybininkė

Eglutės įžiebimo šventė Vainute.

Bendradarbiavimas su 
Vainuto seniūnijos 
bendruomenėmis

Birželis - 
Rugpjūtis

Kultūrinės 
veiklos 
vadybininkė

Teikti pagalbą Gorainių, Balčių ir 
Bikavėnų bendruomenėms 
organizuojant vasaros kaimo 
šventes.



Katyčių seniūnijoje 
organizuojami renginiai

Sausio 13 d. Etnografė - 
vadybininkė

Laisvės gynėjų dienai skirta akcija 
“Atmintis gyva, nes liudija”.

Kovo 11 d. Etnografė - 
vadybininkė

Nepriklausomybės atkūrimo dienos 
paminėjimas.

Balandis 9 – 15 d. Etnografė - 
vadybininkė

Tapybos darbų paroda – 
pristatymas.

Gegužės 21 d. Etnografė - 
vadybininkė

Romansų vakaras.

Birželio 14 -18- d. Etnografė - 
vadybininkė

Projekto ”Tikėk savim” 
įgyvendinimas (jei bus gautas 
finansavimas).

Birželio mėn. Etnografė - 
vadybininkė

Evangelikų – liuteronų parapijos 
atkūrimo 30- metis.

Liepos 2- 3 d. Etnografė - 
vadybininkė

Strateginis renginys “Sugrįžimai”.

Liepos  6 d. Etnografė - 
vadybininkė

Tautiškos giesmės giedojimas.

Rugpjūčio  20 d. Etnografė - 
vadybininkė

Teminė popietė „Laisvės kelio 
sąšaukos”.

Spalio mėn. Etnografė - 
vadybininkė

Bendruomenių vakaronė. 

Gruodžio mėn. Etnografė - 
vadybininkė

Advento popietė.

Gruodžio mėn. Etnografė - 
vadybininkė

Kalėdinė ekspozicija miestelio 
Turgaus aikštėje.

Bendradarbiavimas su 
Katyčių seniūnijos 
bendruomenėmis

Gegužė Etnografė - 
vadybininkė

Teikti pagalbą Stubrių 
bendruomenei organizuojant 
kultūrinę veiklą.

Mėgėjų meno 
kolektyvų projektinės 
veiklos koordinavimas

Sausio - Gruodžio Kultūrinės 
veiklos 
vadybininkė

Folkloro ansamblis „Vainuta” (vad.
J. Majienė). 
Kolektyvas įvertintas – B 
kategorija.
Kolektyvas pagal projektą numato 7
koncertus savo ir kitose seniūnijose.
Paruošti vieną mokamą programą 1.

Etninės kultūros saugos
priemonių plano 

Etninės kultūros 
fiksavimas, kaupimas ir

Ekspedicijos Sausis - Gruodis Etnografė 
-vadybininkė

Organizuoti 2 ekspedicijas Katyčių 
ir Vainuto seniūnijose. Jų metu 



įgyvendinimas saugojimas rinkti tautosakinę medžiagą, senas 
fotografijas, kulinarinio paveldo, 
liaudies medicinos receptus ir 
nykstančių kaimų istorijas. Surinktą
medžiagą kaupti bylų formavimui. 

Bylų pildymas Sausis - Gruodis Etnografas - 
vadybininkas

Fiksuoti senuosius amatus, 
kulinarininį paveldą. 

Edukacinės programos Vasaris - Gruodis Etnografė - 
vadybininkė

Metų eigoje vykdyti mokamas ir 
nemokamas edukacines programas: 
„Šiaudelių pynimas ir rišimas”, 
„Margučių marginimo ypatumai“,
„Dekoracijų iš šieno gaminimas“,
“Atgyjanti Katyčių miestelio 
legenda”, Rištinės lėlės”, 
dekoracijų rišimas ”Macrame 
technika”.

Etninės kultūros sklaida Tautinio paveldo 
produktų plėtra

Vasaris - Spalis Etnografė - 
vadybininkė

Renginių metu organizuoti 
tautodailinikų, meno kūrėjų  
parodas- pristatymus. 

Sklaida Vasaris - Gruodis Etnografė - 
vadybininkė 
Kultūrinės 
veiklos 
vadybininkė

Viešinti edukacines programas   
internetinėje erdvėje ir spaudoje.
Teikti informaciją apie centro 
vykdomą veiklą kuruojamų 
seniūnijų mokykloms ir 
bendruomenėms bei įtraukti jas į 
organizuojamus  kultūrinius 
renginius.

                 2021 m. veiklos planas suderintas su Vainuto, Katyčių seniūnijų seniūnais ir bendruomenėmis.


