PATVIRTINTA
Paįstrio kultūros centro
direktoriaus 2021 m. sausio 20 d.
įsakymu Nr. VO-1
PANEVĖŽIO RAJONO PAĮSTRIO KULTŪROS CENTRO
2021 METŲ VEIKLOS PLANO APRAŠYMAS

Metinio veiklos plano parengimo argumentai
Planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 103 straipsnio
4 punktu, Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435, bei vadovaudamasi Panevėžio
rajono Paįstrio kultūros centro Paįstrio kultūros centro nuostatais, patvirtintais Panevėžio rajono
savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu NR. T-1129
Trumpa situacijos analizė
Paįstrio kultūros centras yra Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Kultūros centras savo veiklos pobūdžiu yra daugiafunkcis. Kultūros centro veiklos sritys: kultūra,
menas, švietimas. Kultūros centras turi du struktūrinius padalinius, kurie nėra juridiniai asmenys:
Bernatonių padalinys ir Daukniūnų padalinys. Kultūrinė veikla vykdoma ir Piniavos bendruomenės
namuose. Prie kultūros centro veikiantis Juozo Zikaro muziejus (Paliukų k.) vykdo kultūrinęedukacinę veiklą. Lankytojams kasmet organizuojami tradiciniai renginiai. Nuo 2020 m. muziejus
įsijungė į „Kultūros paso“ projektą mokiniams.
Paįstrio kultūros centras yra vienas iš populiariausių Paįstrio seniūnijos ir Panevėžio seniūnijos
bendruomenių susibūrimų ir kultūrinių poreikių tenkinimo vietų Panevėžio rajone.
Kultūros centras per metus surengia per 100 įvairaus pobūdžio renginių, projektų, festivalių,
edukacinių programų, spektaklių, parodų ir t. t. Kultūros centro organizuojamuose renginiuose per
metus apsilanko daugiau nei 30 tūkst. lankytojų. Kultūros centras vykdydamas jam priskirtas
funkcijas ir keliamus tikslus tenkina visuomenės kultūrinius poreikius, puoselėja etninę kultūrą,
mėgėjų meną, kuria menines, sociokultūrines programas, plėtoja edukacinę, neformaliojo vaikų
švietimo, muziejinę veiklą, pramoginę veiklą, rūpinasi tradicijų išsaugojimu, kalendorinių švenčių
organizavimo, tautodailės ir profesionalaus meno sklaida. Kultūros centras vykdo 4 akredituotas
vaikų ir jaunimo neformaliojo švietimo muzikos, teatro, šokio programas. Akredituotos 3 „Kultūros
paso“ programos mokiniams. Kultūros centre dirba 20 meno mėgėjų kolektyvų ir būrelių, iš jų: 8
meno kolektyvai su kategorijomis pagal Lietuvos nacionalinio kultūros centro parengtą ir patvirtintą
meno mėgėjų kolektyvų klasifikaciją. Neformaliojo švietimo programose, meno kolektyvuose,
studijose, būreliuose, klubuose ir kitose savanoriavimo programose įtraukta per 400 rajono
gyventojų.
Kolektyvams vadovauja kompetentingi, aukštos kvalifikacijos vadovai, skatinantys skirtingo
amžiaus, skirtingų socialinių sluoksnių lankytojus kūrybiškumui, užsiimti menine veikla, dalyvauti
pasirodymuose, švenčių, festivalių, organizuojant ir realizuojant savo menines bei asmenines
galimybes. Meno kolektyvai yra daugkartiniai dainų švenčių dalyviai, rajono, regiono, šalies
konkursų laureatai. Paįstrio kultūros centro renovuotos patalpos leidžia lankytojams jaustis
komfortiškai bei skatina naudotis ir kitomis kultūros centro teikiamomis sociokultūrinėmis
paslaugomis. Kultūros centre leistinas pareigybių skaičius – 9,25. Dirba 16 darbuotojų, iš jų: 11
kultūros ir meno darbuotojų, iš kurių 90 proc. turi aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą
humanitarinių mokslų, socialinių arba meno srities išsilavinimą.
Paįstrio kultūros centras apdovanotas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nominacija
„Geriausias kultūros centras“ pirmoje kategorijoje. 3 kultūros darbuotojai buvo apdovanoti
Panevėžio rajono Geriausias metų kultūros darbuotojo nominacija.

Savivaldybės strateginio plėtros plano prioritetai, susiję su metiniu planu:

Programos pavadinimas
Ilgalaikis prioritetas
(pagal strateginį plėtros
planą)
Šia programa
įgyvendinamas strateginis
tikslas:
Programos tikslas

Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimas
Išsilavinusi ir aktyvi bendruomenė

Kodas
Kodas

Aktyvinti Panevėžio rajono bendruomenę ir ugdyti
jos sąmoningumą

Kodas

03
I

01

Puoselėti rajono kultūrinį savitumą ir skatinti
Kodas
01
rajono bendruomenės aktyvumą
Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Įgyvendinant šį tikslą, planuojama skatinti gyventojų meninę saviraišką, remiant kultūrinius
projektus bei kultūros renginius ir skiriant asignavimus įstaigų programoms įgyvendinti. Šiam
tikslui įgyvendinti numatomi šie uždaviniai:
01 uždavinys. Sudaryti sąlygas gauti aukštos kokybės kultūrines paslaugas.
Paįstrio kultūros centro pagrindiniai tikslai: plėtoti kultūrinę, šviečiamąją ir informacinę
veiklą, inicijuoti, rengti ir įgyvendinti kultūros, meno projektus bei programas, tenkinti vietos
bendruomenių visų amžiaus grupių kultūros poreikius, išlaikyti ir tęsti krašto tradicijas, puoselėti
etnokultūrą bei mėgėjų meną, organizuoti profesionaliojo meno sklaidą, sudaryti sąlygas
bendruomenių mėgėjų meno kolektyvams, klubams dalyvauti koncertuose, šventėse, rajono
renginiuose, šalies konkursuose bei festivaliuose. Stiprinti bendradarbiavimą su vietos gyventojų
bendruomenėmis, įstaigomis, religinėmis bendruomenėmis bei kitomis kultūros įstaigomis ir
organizacijomis, turtinant rajono kultūrinį gyvenimą, dalyvauti kultūrinio paveldo saugojimo ir
sklaidos programose. Gerinti materialinius išteklius. Pagrindiniai kultūros centro ir padalinių
renginiai: regioninė liaudiškos muzikos šventė ,,Mutieja rats‘‘, tarptautinis mėgėjų teatrų festivalis
„Tiltai“, Rasos „Kupolės žiedas žirgo karčiuose spindi“; Joninės, Paįstrio krašto šventė „Iš visų
kraštų sugrįžkim į gimtinę“. Renginiai, skirti Baltijos keliui atminti, meno kolektyvų kūrybinio
sezono atidarymo šventė ,,Suverkim vėrinį rudens‘‘, kulinarinio paveldo renginys „Sūrio šventė“,
regioninė romansų šventė „Sugrįžki, jaunyste“, šalies muzikos konkursas ,,Kur giria žaliuoja“,
Juozo Zikaro gimtadienis ir valstybinių bei kalendorinių švenčių minėjimų renginiai. Juozo Zikaro
muziejuje rengiamos edukacinės programos. Parengtas Juozo Zikaro metų minėjimo 2021 metais
planas Panevėžio rajone.
Produkto kriterijai (2021 m.):
1. Renginių skaičius per metus 100 (renginiai vietoje, dalyvavimas Panevėžio rajono, šalies
bei tarptautiniuose konkursuose, išvykose, visos parodos – profesionaliojo meno, tautodailės ir kt.);
2. Kultūros įstaigoje veikiančių kolektyvų skaičius 10 (pagal Lietuvos nacionalinio kultūros
centro parengtą ir patvirtintą mėgėjų meno kolektyvų klasifikaciją) (mėgėjų meno kolektyvai,
studijos, būreliai, klubai ir kita);
3. Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programoje dalyvaujančių kolektyvų skaičius 3
(dalyvavimas Dainų švenčių atrankose, šventėse);
4. Parengtų naujų programų skaičius 10 (koncertinių, edukacinių) ir kitų naujų veiklų;
5. Pateiktų projektų skaičius 4;
6. Gautos pajamos už teikiamas paslaugas ir kitos lėšos 2 000 eur. (projektinės, rėmėjų lėšos,
2 % parama, NVŠ);
7. Laimėjimai konkursuose: pagrindinis prizas, I, II, III vietos (rajono, regiono, šalies bei
tarptautiniuose), kultūros srities nominacijų laimėjimai 5 (pvz. „Aukso paukštė“, geriausias
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kultūros centras, „Auksinis Feniksas“ ir kt.);
8. Vietos gyventojų, gyvenančių ar dirbančių Panevėžio rajone, užimtų kultūros įstaigos
veikloje, skaičius 200 dal.
2021 M.
I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA
Data

Veiklos kryptis

1 kartą per mėnesį
1 kartą per 2
mėnesius
Visus metus
Visus metus
Visus metus
Visus metus
Visus metus
Visus metus

Visus metus

Rengti pasitarimus Kultūros centro darbuotojams
Rengti pasitarimus Kultūros centro ir padalinių
darbuotojams
Orientuoti darbuotojus kultūros politikos, etninės
kultūros plėtros programoms įgyvendinti
Supažindinti specialistus su kultūros centro veiklą
reglamentuojančiais dokumentais, juos aptarti
Bendradarbiauti su Lietuvos liaudies kultūros centru ir
kitų rajonų Kultūros centrais, LR Kultūros ministerija
Plėtoti bendradarbiavimą su Kultūros centro rėmėjais
Kaupti ir skleisti informaciją apie Kultūros centro ir
padalinių ir filialo veiklą
Organizuoti kultūros centro darbuotojų kvalifikacijos
kėlimą, siekti jų profesinės kompetencijos augimo
Sudaryti sąlygas mėgėjų meno kolektyvams, klubams
dalyvauti koncertuose, šventėse, rajoniniuose
renginiuose ir respublikiniuose konkursuose bei
festivaliuose

Vieta
Kultūros centre
Kultūros centre
Kultūros centre
Kultūros centre
Kultūros centre
Kultūros centre
Kultūros centre
Kultūros centre,
seminaruose ir kt.
Kultūros centre ir
išvykose

II. METODINĖ VEIKLA
Data
Visus metus
Visus metus

Visus metus

Visus metus

Veiklos kryptis
Rengti projektus įvairiems fondams, siekiant gauti lėšų
kultūrinei, edukacinei veiklai plėtoti, materialinei bazei
stiprinti
Bendradarbiauti seniūnijų, bendruomenių, mokyklų,
nevyriausybinių organizacijų rengiamuose projektuose
Gaivinti ir puoselėti, meniškai įprasminti ir perteikti
etninės kultūros pavyzdžius, populiarinti senąsias
liaudies tradicijas, papročius, amatus, laiduoti etninės
kultūros sklaidą ir pereinamumą
Rinkti, fiksuoti, kaupti, sisteminti medžiagą apie
Paįstrio krašto meno puoselėtojus, tautodailininkus,
menininkus, jų kūrybą

Vieta
Kultūros centre ir
padaliniuose
Kultūros centre ir
padaliniuose
Kultūros centre ir
padaliniuose
Kultūros centre ir
padaliniuose

III. KULTŪROS CENTRO IR PADALINIŲ DARBUOTOJŲ
KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS
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Veiklos pavadinimas

Data
Pagal
iškvietimus

Atsakingas(-i)
Daiva Kiršgalvienė

Metų pabaigoje

Daiva Kiršgalvienė

Specialistų kvalifikacijos kėlimas pagal atskirus žanrus
Lietuvos liaudies kultūros centro ir kitų švietimo centrų
rengiamuose kursuose ir seminaruose
Darbuotojų veiklos vertinimas

IV. ŪKINĖ VEIKLA
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

Veiklos pavadinimas
Stiprinti ir atnaujinti Kultūros centro ir jo padalinių
materialinę-techninę bazę.
Atlikti Kultūros centro ir padalinių patalpų bei lauko
įrangos einamąjį remontą.
Organizuoti
efektyvų
transporto
nuomos
panaudojimą.
Atnaujinti Kultūros centre pagal galimybes
kompiuterinę įrangą.
Atlikti Kultūros centro ir jo padalinių priešgaisrinių
gesintuvų patikrą, aprūpinti ženklais, nurodančiai
išėjimo kryptį bei gesintuvų buvimo vietą.
Užtikrinti savalaikią pastatų ir patalpų einamojo
remonto bei teritorijos priežiūrą
Lėšų poreikis pateikimas Statybos ir infrastruktūros
skyriui iki 2021 m. lapkričio 2 d.
Išduoti visiems Kultūros centro ir padalinių
darbuotojams sveikatos pasus ir organizuoti
darbuotojų sveikatos patikrinimą.
Pasiųsti asmenis, atsakingus už darbo saugą,
priešgaisrinę priežiūrą ir elektros ūkį, į mokymo
kursus, atestuoti juos.
Sukurti, pagaminti bei atnaujinti dekoracijas
renginiams ir spektakliams.

Data
Visus metus

Atsakingas(-i)
Diana Stakelienė

Visus metus

Diana Stakelienė

Visus metus

Diana Stakelienė

Visus metus

Diana Stakelienė

Pagal poreikį

Diana Stakelienė

Visus metus

Diana Stakelienė

IV ketv.

Diana Stakelienė

Pagal poreikį

Diana Stakelienė

I – IV ketv.

Diana Stakelienė

Visus metus

Padalinių vadovai,
meno vadovai

V. NEFORMALAUS VAIKŲ ŠVIETIMAS

Eil.
Nr.
1.

2.

3.

Data

Laikas

Nuo vasario 1 d. iki
birželio 30 d.
Nuo rugsėjo 1 d.
iki gruodžio 31 d.
Nuo vasario 1 d. iki
birželio 30 d.
Nuo rugsėjo 1 d.
iki gruodžio 31 d.
Nuo vasario 1 d. iki
birželio 30 d.

Pagal
programos
tvarkaraštį

NVŠ programos
Vieta
Atsakingas(-i)
pavadinimas
Teatro meno studija Paįstrio kultūros Daiva Kiršgalvienė
„Skruzdėlė“
centras

Pagal
programos
tvarkaraštį

Orkestro studija „Pūsk Paįstrio kultūros Andrius Gudas
į dūdą“
centras

Pagal
programos

Šokių studija „Jaunojo Paįstrio kultūros Nijolė Vidžiūtė
šokėjo mokyklėlė“
centras, Juozo
4

4.

Nuo rugsėjo 1 d.
iki gruodžio 31 d.

tvarkaraštį

Nuo vasario 1 d. iki
birželio 30 d.
Nuo rugsėjo 1 d.
iki gruodžio 31 d.

Pagal
programos
tvarkaraštį

Saviraiškos būrelis

Zikaro
gimnazija
Paįstrio kultūros Giedrė Rameikienė
centro
Bernatonių
padalinys

VI. PROFESIONALUSIS MENAS
Veiklos pavadinimas

Data
Kviesti profesionaliojo meno kolektyvus ir atlikėjus į Visus metus
Kultūros centrą ir jo padalinius (ten, kur patalpos atitinka
reikalavimus)

Atsakingas(-i)
Daiva Kiršgalvienė

VII. EDUKACINĖ VEIKLA
Veiklos pavadinimas
Edukacinė programos ,,Nuo piemenėlio iki meistrelio‘‘
skulptoriaus Juozo Zikaro muziejuje
Kultūros pasas „Nuo piemenėlio iki meistrelio“
Kultūros pasas ,,Teatrinė karamelė“
Kultūros pasas ,,Floristikos ritmai“
Bernatonių padalinyje
Edukacinė programa „Italijos spalvos“:

Data
Visus metus
pagal užsakymus
Visus metus
pagal užsakymus
Visus metus
pagal užsakymus
Visus metus
pagal užsakymus
Visus metus
pagal užsakymus

Atsakingas(-i)
Virginijus Kiršgalvis

Visus metus
pagal užsakymus

Giedrė Rameikienė

Virginijus Kiršgalvis
Daiva Kiršgalvienė
Agnė Šablinskienė
Giedrė Rameikienė

-itališkojo gyvenimo ypatumai („Dolce vita“);
-itališkos virtuvės degustacija;
-populiarioji itališka muzika, jos istorija.
Bernatonių padalinyje
Edukacinė programa „Populiariosios muzikos istorijos
vingiai“:
-nuo 1970 m. iki šių dienų, supažindinimas su įv. žanrų
muzikiniais kūriniais, jų perklausa;
-įpinama ir to laikotarpio šokio istorija.
Daukniūnų padalinyje. Vaikų meno dirbtuvėlės:

Visus metus

Arneta Matuzevičiūtė

Visus metus

Meno vadovai

- meno dirbinių iš gamtinės medžiagos gamyba;
- meno dirbinių iš popieriaus gamyba;
- meno dirbinių iš vilnos gamyba;
- meno dirbinių iš plastikinių šiaudelių gamyba.
Įvairios kitų teikėjų pasiūlytos edukacijos
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VIII. PRAMOGOS
Pavadinimas
Koncertinės programos pagal užsakymus

Data
Visus metus

Atsakingas(-i)
Meno vadovai

Diskotekos jaunimui kultūros centre, padaliniuose
Uždari vakarai su menine programa pagal užsakymus

Visus metus
Visus metus

Meno vadovai
Meno vadovai

2021 M. NAUJOS VEIKLOS, SKAITMENINIAI PRODUKTAI
Pavadinimas

Data
Pagal
mėnesio
„Auksiniai rudens vakarai“. Knygų pristatymas
darbo planą
Virtualių parodų organizavimas ir rengimas
Pagal
mėnesio
darbo planą
„Vasaros kinas“. Rodomi populiariausi „Kino pavasario“ Pagal darbo planą
filmai
Organizuoti linijinių šokių kolektyvo veiklą
Pagal repeticijų
grafiką
Trečio amžiaus universiteto užsiėmimai
Pagal
mokymo
programą

Atsakingas(-i)
Giedrė Rameikienė

„Modernių moterų klubo“ (MMK) susitikimai

Pagal darbo planą
Kolektyvų vadovų, menininkų, kūrėjų, muzikantų, kitų Visus metus
aktualių Kultūros centro bei padalinių veiklai aktualių
žmonių kontaktų duomenų bazės sukūrimas ir priežiūra.

Giedrė Rameikienė
Arneta Matuzevičiūtė

Nuotolinių protmūšių organizavimas
Vaizdo filmų rengimas publikacijoms
Organizuoti vokalinės studijos repeticijas

Arneta Matuzevičiūtė
Arneta Matuzevičiūtė
Arneta Matuzevičiūtė

Pagal darbo planą
Pagal darbo planą
Visus metus

Laikraščio „Paįstrietis“ Nr. 24 leidybos projekto veiklos, Nuo sausio
straipsnių rengimas, susitikimai gyvai ir nuotoliniu būdu liepos 25 d.
su autoriais

Giedrė Rameikienė
Giedrė Rameikienė
Giedrė Rameikienė
Dekanė
Skaidra Kriukienė
Giedrė Rameikienė

iki Arneta Matuzevičiūtė

IX. PLANUOJAMI 2021 METŲ PAGRINDINIAI RENGINIAI
Eil.
Nr.
1.

Laikas
Pagal
mėnesių
darbo
planus

Renginys

Vieta

Atsakingas (-i)

Valstybinės, kalendorinės ir kitos
Paįstrio
kultūros Padalinių vadovai ir
šventės. (Sausio 13, vasario 16, kovo centras ir padaliniai meno
vadovai,
11, liepos 6 d.)
kultūrinių
renginių
organizatorė
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2.

Pagal
minėjimo
programą

3.

Metų
eigoje

4.

202104-25

5.

202104-25

6.

202105-2830

7.

8.

202106-19
202107-2425

Zikaro Virginijus Kiršgalvis

Renginiai, skirti Juozo Zikaro
metams paminėti: koncertas ir
meninės skulptūrų kompozicijos
„Zikaro žąsys“ atidengimas
Tautodailės ir profesionalaus meno
parodos

Juozo
muziejus

Panevėžio rajono vokalinių
ansamblių konkursas „Dainuok,
širdie“
Krašto literatų „Literatūrinės
Jurginės“

Paįstrio
kultūros Giedrė Rameikienė
centro Bernatonių
padalinys
Juozo Zikaro
Virginijus Kiršgalvis
muziejus

Paįstrio
kultūros Padalinių vadovai ir
centras ir padaliniai muziejininkas

Tarptautinis teatrų festivalis
„TILTAI“

Paįstrio
kultūros
centras
ir
padaliniai. P. Dilio
kalvės
Klojimo
teatre, Pakaušių k.
Joninių renginys „Vasaros saulėgrįža Paįstrio
kultūros
laužo šviesoje“.
centro Daukniūnų
padalinys
Paįstrio krašto šventė ,,Iš visų kraštų Paįstrio kultūros
sugrįžkim į gimtinę‘‘. Oninės.
centras
Paįstrio
Juozo
Zikaro gimnazijos
stadionas
Kulinarinio paveldo renginys ,,Sūrio Paįstrio
kultūros
šventė”
centro Bernatonių
padalinys
Regiono romansų atlikėjų šventė –
Paįstrio
kultūros
konkursas ,,Sugrįžki, jaunyste!”
centro Bernatonių
padalinys
Naujo kūrybinio sezono atidarymo Paįstrio kultūros
šventė „Suverkim vėrinį rudens“.
centras

Daiva Kiršgalvienė
Arneta Matuzevičiūtė
Arneta Matuzevičiūtė
Daiva Kiršgalvienė
Arneta Matuzevičiūtė

Laikraščio ,,Paįstrietis‘‘ leidyba.
9.

202109-11

10.

202110-23

11.

202109-26

12.

202111-07

13.

202111-18

14.

202111- 1921
202111-25

15.

Šalies Juozo Gudavičiaus vardo
muzikos konkursas „Kur giria
žaliuoja“
Konferencija „Juozo Zikaro kūrybos
reikšmė visuomenės istorinei
atminčiai ir tapatybei“ ir parodos
pristatymas „Juozo Zikaro
gimtadienis“
Šviesos meno festivalis „Meno
fotonas“.
Muzikuojančių grupių fiesta

Giedrė Rameikienė
Giedrė Rameikienė
Silvija Tamoliūnienė
Daiva Kiršgalvienė
visi meno vadovai

Paįstrio
kultūros
centro Bernatonių
padalinys
Juozo
Zikaro
muziejus

Daiva Kiršgalvienė
Andrius Gudas
Giedrė Rameikienė
Virginijus Kiršgalvis

Paįstrio kultūros
centro Daukniūnų
padalinys
Paįstrio kultūros
centras

Arneta Matuzevičiūtė
Virginijus Kiršgalvis
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16.

17.

18.

202111
202112
202111
202112
Metų
eigoje

Advento renginiai

Paįstrio kultūros
centras ir padaliniai

Padalinių vadovai,
Jolita Rutkauskienė

Kalėdinės parodos ir Eglių žiebimas

Paįstrio kultūros
centras ir padaliniai

Padalinių vadovai ir
meno vadovai

Įvairios kūrybinės iniciatyvos

Paįstrio kultūros
centras ir padaliniai

Padalinių vadovai ir
meno vadovai,
kultūrinių renginių
organizatorė

______________________________
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