
 

PATVIRTINTA 

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 

Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėjo  

2019-01- 21 įsakymu Nr. A27(17)-1  

  
         
 
 
 
 

 
 

 

Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus 2019 metų kultūrinės veiklos ir priemonių  

P L A N A S 

 
 

2019 m.  sausio 21 d. Nr. A27(17)-1-(36.1.6-1)             
Vilnius 

 
 

 

Eil. 

Nr. 

 

Veiklos/renginio 

pavadinimas 

 

Atlikimo 

terminas,                     

data, vieta 

 

 

 

Priemonės/veiksmai 

 

Atsakingi 

vykdytojai 

 

Siektini rezultatai 

 

Pastabos 

apie 

įvykdymą 

1 2 3 4 5 6 7 

Sausis 

 

 

 

1. 

 

Informacijos apie   renginius, 

skirtus Laisvės gynėjų dienai 

paminėti rajono kultūros 

centruose ir jų skyriuose  

paruošimas 

 

 

 

iki 7 d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraginti rajono daugiafunkcinius 

kultūros centrus ir jų skyrius skirti 

deramą dėmesį su valstybingumu 

susijusiems renginiams,  atmintinoms 

datoms paminėti. Parengti šiuo 

klausimu informaciją Lietuvos 

Respublikos  Seimui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. Pamerneckis, 

daugiafunkcinių 

kultūros centrų 

vadovai 

 

Atkreipti kultūros centrų 

vadovų ir specialistų dėmesį į  

tokių renginių svarbą auklėjant 

vietos bendruomenes, ypač 

jaunimą pagarbos  Valstybei 

dvasia 

 

 

 

2. 

 

Pasirengti ir dalyvauti 

Tarptautinėje  turizmo, sporto ir   

laisvalaikio parodoje 

ADVENTUR‘ 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

25-27 d. 

 

 

Pasirengti ir dalyvauti parodoje kartu 

su VRS TIC 

 

 

VRS TIC, 

G. Golubovska 

 

 

Teikti informaciją apie turizmo 

išteklius 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

Parengti bendrą savivaldybės 

mero ir administracijos 

kultūrinio, sportinio, muziejų ir 

bibliotekų darbo 2018 metais 

ataskaitą. 

 

 

 

iki 10 d. 

 

 

 

Surinkti iš visų kultūros įstaigų 

informaciją apie veiklą 2018 metais 

 

 

 

NDKC, RDKC, 

VKEM, 

Vl. Sirokomlės 

muziejaus ir Centrinės 

bibliotekos vadovai, 

skyriaus specialistai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlikti kultūros įstaigų veiklos 

analizę, parengti išvadas ir 

pasiūlymus veiklos gerinimo 

klausimu 

 



1 2 3 4 5 6 7 

4. 

Parengti 2015-2018 metų 

kultūros, sporto, muziejų ir 

bibliotekų darbo 

ataskaitą. 

 

iki 20 d. 

Surinkti ir apibendrinti informaciją 

apie veiklą per keturis metais 

NDKC, RDKC, 

VKEM, 

Vl. Sirokomlės 

muziejaus ir Centrinės 

bibliotekos vadovai, 

skyriaus specialistai 

 

 
Atlikti kultūros, sporto, 

turizmo, bibliotekų darbo 

analizę, apibendrinus 

rezultatus, nustatyti ir 

paskleisti gerąją patirtį, 

pasiekimus, o nustatytus 

trūkumus panaudoti darbo 

efektyvumui ir patrauklumui 

gyventojų tarpe didinti. 

 
 

 

5. 

 

 

Rajono daugiafunkcinių 

kultūros centrų ir jų skyrių 

2018 m. statistinių metinės 

veiklos ataskaitų priėmimas 

 

 

 

 

iki 25 d. 

 

 

 

Surinkti ir suderinti Kultūros ministro 

patvirtintą statistinę daugiafunkcinių 

kultūros centrų ir jų skyrių metinės 

veiklos ataskaitą 

 

 

 

 

 

L. Pamerneckis 

 

 

Remiantis pastarųjų metų 

kultūrinės veiklos analize, 

rodiklių raida, parengti  2018 

metų statistinę kultūros centrų 

ataskaitą teikti 

Lietuvos Respublikos Kultūros 

ministerijai (LNKC) 
 

 

 

 

6. 

Projektas Pietryčių Lietuvos 

turizmo maršruto Vilniaus 

rajono savivaldybės informacine 

infrastruktūra. 

iki 25 
Pasirašyti informacinių ženklų ir 

stendų įrengimo sutartį 

G. Golubovska, 

Viešųjų pirkimų sk. 
Įgyvendinti projekto veiklas  

Vasaris 

 

 

 

7. 

 

 

Surinkti informaciją apie 

renginius Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienai (Vasario 16 d.) 

paminėti rajono kultūros 

centruose ir jų skyriuose 

 

 

 

 

 

iki 8 d. 

 

 

 

 

 

 

Priminti rajono daugiafunkciniams 

kultūros centrams ir jų skyriams apie 

renginių, skirtų  svarbioms Valstybės 

datoms organizavimo svarbą ir  

parengti šiuo klausimu informaciją 

Lietuvos Respublikos Seimui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. Pamerneckis, 

daugiafunkcinių 

kultūros centrų 

vadovai 

 

 

 

Per organizuojamus renginius 

stiprinti kultūros veiklos 

švietėjišką-auklėjamąją 

reikšmę, formuojant vietos 

bendruomenėse  požiūrį į 

Valstybę 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

8. 

 

 

 

Parengti LR Kultūros 

ministerijai (LNKC) statistinę 

2018 metų savivaldybės kultūros 

centrų ir jų skyrių veiklos 

ataskaitą 

 

 

 

 

 

iki 13 d. 

 

Konsultuoti daugiafunkcinių kultūros 

centrų atsakingus už ataskaitų rengimą 

darbuotojus duomenų surinkimo ir 

nustatytų formų pildymo klausimais 

 

Daugiafunkcinių 

kultūros centrų ir jų 

skyrių vadovai ir 

darbuotojai 

 

Vykdyti Lietuvos Respublikos 

Kultūros ministro 2013-01-16 

įsakymą Nr. ĮV-25  „Dėl 

statistinių duomenų 

pateikimo“.  Stebėti ir 

analizuoti veiklos rodiklius bei 

jų tendencijas, to dėka siekti 

gerinti kultūrinį darbą. 
 

 

 

 

 

9. 

Parengti  literatūrinę-muzikinę 

kompoziciją Lietuvos Valstybės 

atkūrimo dienos minėjimo-

koncerto meninei programai 

iki 5 d. 

 

Suteikti pagalbą  pasirengimo eigoje, 

pakviesti dalyvauti renginyje 

Vilniaus m. ir rajono meno kolektyvus 

 

Kultūros įstaigų ir jų 

padalinių (skyrių) 

vadovai ir meno 

kolektyvų vadovai 

 

 

 

Pagerbti Lietuvos Valstybės 

kūrėjus, paminėti Valstybės  

atkūrimo 101-ąjį gimtadienį, 

ugdyti pagarbos Tėvynei 

jausmą, skiepyti meilę savo 

kraštui 

 

 

 

 

10. 
Projektas „Atraskime regionų 

šaknis iš naujo“ 
iki 28 d 

Atlikti reikalingas procedūras dėl 

projekto veiklų pradžios. 

G. Golubovska, 

Investicijų sk. 

 

 

 

 

Pasirašytas projekto 

finansavimas 

 

 

11. 

 
Vilniaus rajono biatlono 

pirmenybės 

 

Nemenčinė 
Įsigyti sportinius apdovanojimus, 

paruošti varžybų vietą 
Karol Pacyna 

Populiarinti sportą tarp rajono 

gyventojų tarpe 
 

12. 
Vilniaus rajono slidinėjimo 

pirmenybės 
Nemenčinė 

Įsigyti sportinius apdovanojimus, 
paruošti varžybų vietą 

Karol Pacyna S TIC, 

G. Golubovska 

 
Paminėti Lietuvos 

Nepriklauso-mybės dieną. 

Populiarinti sportą tarp rajono 

gyventojų tarpe 

 

 

Kovas 

13. 

 

Užgavėnės rajono kaimuose, 

miesteliuose, seniūnijose. 

Teikti reikalingą metodinę 

pagalbą organizuojant renginius 

 

1-5 d. d. 

 

 

 

Parengti Užgavėnių teatralizuotus 

renginius vietos bendruomenėse 

 

Daugiafunkcinių 

kultūros centrų ir jų 

skyrių  vadovai bei 

specialistai 

 

 

Išlaikyti liaudies tradicijas, 

užtikrinti jų tęstinumą, suteikti 

bendruomenėms galimybes 

dalyvauti renginiuose, 

turiningai praleisti laisvalaikį. 

 
 

 



1 2 3 4 5 6 7 

14. 

 

Renginiai, skirti Kovo 11-ąjai – 

Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai paminėti 

Vilniaus rajone 

 

iki 4 d. 

Surinkti iš daugiafunkcinių kultūros 

centrų medžiagą apie ruošiamus 

renginius ir apibendrintą bei suderintą  

informaciją išsiųsti Lietuvos 

Respublikos Seimui 
 

 

Rajono 

daugiafunkcinių 

kultūros centrų 

vadovai, 

L. Pamerneckis 
 

 

 

Skleisti ir dalintis informacija 

šalyje apie Valstybinių švenčių 

ir datų minėjimus, ugdyti 

jaunąją kartą patriotizmo, 

pagarbos savo šaliai dvasia. 

 

15. 

 

Projektas „Atraskime regionų 

šaknis iš naujo 

 

iki 12 
Parengti užduoti projekto audito 

pirkimui 
G. Golubovska Parengta užduotis  

16. 
Projektas „Atraskime regionų 

šaknis iš naujo 
iki 25 

 

Parengti pirkimo užduoti ekspertui dėl 

medžiagos parengimo „Vilniaus r. 

kultūra ir tradicijos“ (internetinis 

žemėlapis) 

 
 

G. Golubovska Parengta užduotis  

17. 

 

 

Projektas „Kultūra ir gamta – 

turizmo skatinimas abipus sienos 

grindžiamas 

bendru paveldu ir 

bendradarbiavimu” 
 

iki 28 d. 
Parengti tarpinę ir galutinę projekto 

ataskaitą 

G. Golubovska, 

Investicijų sk. 
Pateikti ataskaitą  

18. 

 

 

Vilniaus rajono tinklinio 

pirmenybės 

 

Avižienai Įsigyti sportinius apdovanojimus Karol Pacyna 
Populiarinti sportą tarp rajono 

gyventojų tarpe 
 

19. 

 

 

Vilniaus rajono stalo teniso 

pirmenybės 
 

 

 

Mickūnai Įsigyti sportinius apdovanojimus Karol Pacyna 
Populiarinti sportą tarp rajono 

gyventojų tarpe 
 

Balandis      

20. 

 

Projektas „Atraskime regionų 

šaknis iš naujo 

 

iki 20 

 

Parengti pirkimo užduoti verbų ir 

meduolių kilnojamai parodai 
G. Golubovska Parengta užduotis  

    

21. 

 

Projektas „Dviračių turizmo 

trasų ir maršrutų (jungčių su 

Trakų ir Vilniaus rajono 

savivaldybėmis) ženklinimas“ 

iki 20 
Parengti dokumentaciją dėl rangos 

darbų pirkimo 

G. Golubovska, 

Vilniaus miesto 

savivaldybė 

Pasirašyta sutartis 

 
 
 
 
 
 

    



1 2 3 4 5 6 7      

22. 

 

 

Velykiniai renginiai, susitikimai 

kultūros centruose. 

Margučių ridenimo šventės-

vaikų Velykėlės. 

 

 

 

 

21, 22, 27, 

28 d. 

Parengti savivaldybės interneto 

svetainei medžiagą apie renginius. 

Kultūros centrų ir jų 

skyrių vadovai, meno 

kolektyvai 

 

Tautinių tradicijų ir papročių 

tęstinumas ir perdavimas 

jaunajai kartai. 

Bendruomeniškas šventimas, 

turiningas laisvalaikio 

praleidimas. 
 

 

 

 

 

 

 

    

23. 
Projektas „Atraskime regionų 

šaknis iš naujo 
iki 28 d. 

 

Pasirengimas renginiui „Dainos iš 

močiutės skrynios“ kuris vyks V. 

Sirokomlės muziejuje gegužes mėn. 

 

G. Golubovska; 

V. Sirokomlės 

muziejus 

Atlikti pirkimai, parengtas 

scenarijus 
 

24. 

 

 

VI Tarptautinis sakralinės 

muzikos festivalis „Kristus 

karaliauja! Aleliuja!” 

 

 

 

 

sausis-

balandis 

Dalyvauti savivaldybės mero sudarytos 

festivalio perengimo darbo grupės 

veikloje 

 

Rajono kultūros 

centrų mėgėjų meno  

kolektyvų vadovai 

 

 

Suteikti meno kolektyvams 

galimybę parengti sakralinės 

muzikos kūrinius, stebėti kitų 

kolektyvų programas, 

dalyvauti šv. Mišių liturgijoje 

 

 

25. 
Vilniaus rajono jėgos trikovės 

taurė 

 

Rudamina 

 
Įsigyti sportinius apdovanojimus Karol Pacyna 

Populiarinti sportą tarp rajono 

gyventojų tarpe 
 

    

26. 

 

Vilniaus rajono kultūros paveldo 

objektų būklės stebėsena 

 

iki lapkričio 

30 d. 

Planinių ir avarinės būklės kultūros 

paveldo objektų patikrinimas 
V. Višnevski 

Surašyti kultūros paveldo 

objektų būklės apžiūros aktusS 
 

    

Gegužė     

27. 

 

 

 

Poezijos ir muzikos šventė 

„Sirokomlės lyra“. 

 

 

 

 

18 d. 

 

 

Parengiamieji darbai: atvyksiančių 

rašytojų, poetų, svečių priėmimo, 

apgyvendinimo,  įtraukimo į šventės 

programas ir veiklas derinimas 

 

 

H. Bakulo, 

Vl. Sirokomlės 

muziejaus darbuotojai 

 

Dalyvauti visoje Lietuvoje 

garsaus ir populiaraus  

„Poezijos pavasario“ renginių 

veiklose, burti Vilnijos 

rašytojus, poetus šiai jau 

tradicinei veiklai ir užtikrinti 

jos tęstinumą 

 

 

28. 
Projektas „Atraskime regionų 

šaknis iš naujo 
iki 20 d. Renginys „Dainos iš močiutės skrynios 

G. Golubovska; 

V. Sirokomlės 

muziejus 

 

 
 

 

Surengtas tapybos pleneras, 

parengta medžiaga knygai iš 

močiutės skrynios 

 
 

 

 

 

 

     



1 2 3 4 5 6 7      

29. 

 

Tarptautinės dviračių MTB 

varžybos „Maratony kresowe“ 

 

Nemenčinė 
Įsigyti sportinius apdovanojimus, 

paruošti varžybų vietą 
Karol Pacyna 

Populiarinti sportą tarp rajono 

gyventojų tarpe 
 

     

30. 
Bėgimo varžybos Nemenčinės 

miesto gatvėmis 
Nemenčinė Įsigyti sportinius apdovanojimus Karol Pacyna 

 

Populiarinti sportą tarp rajono 

gyventojų tarpe. Paminėti 

gegužės 3 -iosios Konstitucijos 

dieną. 

 

 

 

 

     

31. 
Vilniaus rajono grindų riedulio 

čempionatas 
Rudamina Įsigyti sportinius apdovanojimus Karol Pacyna 

 

Populiarinti sportą tarp rajono 

gyventojų tarpe 

 

 

     

Birželis      

32. 

 

 

 

Gedulo ir Vilties bei Genocido 

dienų minėjimas Vilniaus rajone 

 

 

 

 

7 d. 

Surinkti iš daugiafunkcinių kultūros 

centrų medžiagą apie ruošiamus 

renginius ir apibendrintą bei suderintą  

informaciją išsiųsti Lietuvos 

Respublikos Seimui 

 

RDKC Kalvelių 

skyrius, rajono 

daugiafunkcinių 

kultūros centrų 

vadovai 

 

 

Skleisti ir dalintis informacija 

šalyje apie Valstybinių švenčių 

ir datų minėjimus, ugdyti 

jaunąją kartą patriotizmo, 

pagarbos savo šaliai dvasia. 

 

 

 

 

 

     

33. 

 

 

Pasirengimas paminėti 

Valstybės-Lietuvos Karaliaus 

Mindaugo karūnavimo dieną 

Vilniaus rajone 

 

 

 

iki 25 d. 

 
Apibendrinti  kultūros įstaigų 

informaciją apie Valstybės dienos 

minėjimo renginius rajone ir pateikti 

Lietuvos Respublikos seimo Lietuvos 

valstybės atkūrimo istorijos ir 

atmintinų datų paminėjimo komisijai 

 

 

Daugiafunkcinių 

kultūros centrų 

vadovai, 

L. Pamerneckis 

Pagarbos savo Valstybei 

ugdymas, bendruomenių 

burimas bendrai akcijai ir 

bendram darbui savo šaliai 

 

 

 

 

     

34. 

 

Projektas Pietryčių Lietuvos 

turizmo maršruto Vilniaus 

rajono savivaldybės informacine 

infrastruktūra. 

 

iki 30 Įrengti informaciniai ženklai G. Golubovska 
Sukurta informacinė 

infrastruktūra 
 

     

35. 

 

 

Vilniaus rajono seniūnijų sporto 

žaidynės 

 

 

Nemenčinė Įsigyti sportinius apdovanojimus Karol Pacyna 
Populiarinti sportą tarp rajono 

gyventojų tarpe 
 

     



1 2 3 4 5 6 7      

36. 

 

Tarptautinis senjorų futbolo 

turnyras 

 

Rukainiai Įsigyti sportinius apdovanojimus Karol Pacyna 

 

 

Populiarinti sportą tarp rajono 

gyventojų tarpe 

 

 

     

Liepa      

37. 

 

Valstybės-Karaliaus Mindaugo 

karūnavimo dienos minėjimas 

Nemenčinėje, Maišiagaloje, 

Medininkuose ir kitose kultūros 

įstaigose. 

Dalyvauti akcijose „Tautine 

giesme apjuosime pasaulį“ ir 

„Piliakalnių šviesa“. 

 

 

 

 

 

6 d. 

 

 

Derinti meno kolektyvų - šventės 

dalyvių dalyvavimo  renginyje 

transporto bei maitinimo  klausimus. 

Parengti menines programas, paruošti 

kolektyvus. Renginius fiksuoti ir 

pateikti 

informaciją žiniasklaidai 

 

 

 

Daugiafunkcinių 

kultūros centrų 

vadovai, specialistai, 

L. Pamerneckis 

 

Užsakyti šventės dalyviams 

pervežti transportą 

Prisijungti prie visame 

pasaulyje vienu metu rengiamų 

akcijų, populiarinti ir garsinti 

Lietuvos, o kartu ir Vilniaus 

rajono vardą. 

 

 

 

 

     

38. 

 

Projektas „Atraskime regionų 

šaknis iš naujo 

 

 

iki 10 

 

Parengti užduotį ir atlikti viešuosius 

pirkimus dėl dalyvavimo Adventur 

2020 

 

G. Golubovska, 

Viešųjų pirkimų sk. 

 

 

Dalyvavimas su partneriais 

parodoje. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Rugpjūtis      

39. Vilniaus rajono futbolo taurė Nemenčinė Įsigyti sportinius apdovanojimus Karol Pacyna 

 

 

Populiarinti sportą tarp rajono 

gyventojų tarpe 

 

 

     

40. 
Vilniaus rajono paplūdimio 

tinklinio pirmenybės 
Avižienai Įsigyti sportinius apdovanojimus Karol Pacyna 

 

 

Populiarinti sportą tarp rajono 

gyventojų tarpe 

 

 

 

     

Rugsėjis      

41. 

 

 

Projektas „Atraskime regionų 

šaknis iš naujo 

 

 

iki 10 

 

 

Parengti užduotį ir atlikti viešuosius 

pirkimus dėl dalyvavimo Adventur 

2020 

 

 

 

 

G. Golubovska, 

Viešųjų pirkimų sk. 

 

 

Dalyvavimas su partneriais 

parodoje. 

 

     



1 2 3 4 5 6 7      

42. 
XXIV-oji tradicinė Vilniaus 

rajono Derliaus šventė 
28 d. Dalyvauti parengiamojoje veikloje 

Kultūros centrų 

vadovai ir specialistai, 

organizacinė darbo 

grupė 

 

 

Tęsti rajono kultūrinių-

masinių renginių tradicijas, 

skatinti jaunimo susidomėjimą 

ir dalyvavimą šventėje, 

pristatyti renginio svečiams 

Vilniaus rajono ūkininkų 

pasiekimus, tautodailininkų, 

amatininkų gaminius 

 

 

 

 

 

 

     

43. 

 

Liaudies menininkų, 

tautodailininkų ir amatininkų 

darbų paroda-pardavimas 

rajono derliaus šventėje 
 

 

 

 

28 d. 

 

 

Skelbti informaciją apie renginį, kviesti 

dalyvauti liaudies menininkus, 

tautodailininkus 

 

 

 

VKEM, 

Tradicinių amatų 

centras 

 

 

Renginio praturtinimas 

liaudies meno kūryba 

 

 

 

     

44. Europos Judrumo savaitė Nemenčinė Įsigyti sportinius apdovanojimus Karol Pacyna 

 

Populiarinti sportą tarp rajono 

gyventojų tarpe 

 

 

     

45. 
Tarptautinis žolės riedulio 

turnyras 
Rudamina Įsigyti sportinius apdovanojimus Karol Pacyna 

 

Populiarinti sportą tarp rajono 

gyventojų tarpe 

 

 

     

46. 

 

Liaudies menininkų, 

tautodailininkų ir amatininkų 

darbų paroda-pardavimas 

rajono derliaus šventėje 

 

 

 

 

28 d. 

 

 

Skelbti informaciją apie renginį, kviesti 

dalyvauti liaudies menininkus, 

tautodailininkus 

 

V. Višnevski 

VKEM, 

Tradicinių amatų 

centras 

 

 

Renginio praturtinimas 

liaudies meno kūryba 

 

 

 

     

Spalis 

 

 

 

 

47. 

Projektas „Atraskime regionų 

šaknis iš naujo 
Iki 10 d. 

 

 

Parengti pirkimo užduotį ir atlikti 

pirkimą dėl internetinio žemėlapio 

„Vilniaus rajono kultūra ir tradicijos“ 

programavimo ir dizaino pirkimo 

 

G. Golubovska, 

Viešųjų pirkimų sk. 
Parengta užduotis  

 

 

48. 

 

Respublikinė konkursinė 

liaudies meno paroda 

„Aukso vainikas“ 

 

 

spalis 

Elektrėnai 

 

Parinkti rajono atstovus dalyvauti 

konkurse 

Tradicinių amatų 

centras, VKEM 

 

Liaudies meno darbų 

pristatymas ir skatinimas 

kūrybai 
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49. 
Vilniaus rajono kroso 

pirmenybės 
Nemenčinė 

Įsigyti sportinius apdovanojimus, 
paruošti varžybų vietą 

Karol Pacyna 

 

 

 

Populiarinti sportą tarp rajono 

gyventojų tarpe 

 

 

 

50. 
Vilniaus rajono neįgaliųjų sporto 

šventė 
Nežinoma 

Įsigyti sportinius apdovanojimus, 
paruošti varžybų vietą 

Karol Pacyna 

 

Populiarinti sportą tarp rajono 

gyventojų tarpe 

 

 

 

 

 

51. 

 

Respublikinė konkursinė 

liaudies meno paroda „Aukso 

vainikas“ 
 

 

spalis 

Elektrėnai 

Parinkti rajono atstovus dalyvauti 

konkurse 

 

V. Višnevski 

VKEM, Tradicinių 

amatų centras 

 

Liaudies meno darbų 

pristatymas ir skatinimas 

kūrybai 

 

 

 

 

Lapkritis 

52. Vilniaus rajono krepšinio taurė Nemenčinė Įsigyti sportinius apdovanojimus Karol Pacyna 

 

Populiarinti sportą tarp rajono 

gyventojų tarpe 

 

 

53. 
Vilniaus rajono štangos 

spaudimo pirmenybės 
Rudamina Įsigyti sportinius apdovanojimus Karol Pacyna 

 

 

 

Populiarinti sportą tarp rajono 

gyventojų tarpe 

 

 

54. 

Kalendorinėms šventėms bei 

datoms paminėti skirti renginiai 

kultūros centruose ir jų 

skyriuose 

lapkritis-

gruodis 

Suteikti dalykinę metodinę pagalbą 

organizuojant renginius, pagal 

galimybes, juose dalyvauti 

 

Daugiafunkcinių 

kultūros centrų bei jų 

skyrių vadovai, 

administratoriai ir 

meno k-vų vadovai 

 

 

 

Kultūrinio darbo 

bendruomenėse ugdymas, 

svarbių švenčių ir datų 

minėjimas, turiningo poilsio 

organizavimas, jaunimo 

užimtumas 

 

 

Gruodis 

55. 

 

Kultūros sporto ir turizmo 

skyriaus metinio 2020 m. veiklos 

plano rengimas 

 

iki gruodžio 

20 d. 

 

Aptarti skyriuje, dalyvaujant skyriaus 

specialistams, besibaigiančių 2018 m. 

veiklą, numatyti pagrindines veiklos 

kryptis ir renginius 2019 metams. 

 

 

Skyriaus specialistai 

 

 

 

Parengti savivaldybės kokybės 

valdymo sistemos reikalavimus 

atitinkantį planą 
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56. 
Vilniaus rajono uždaru patalpų 

žolės riedulio taurė 
Rudamina Įsigyti sportinius apdovanojimus Karol Pacyna 

 

Populiarinti sportą tarp rajono 

gyventojų tarpe 
 

 

57. 
Vilniaus rajono salės futbolo 

pirmenybės 
Nemenčinė Įsigyti sportinius apdovanojimus Karol Pacyna 

 

Populiarinti sportą tarp rajono 

gyventojų tarpe 

 

 

58. 
Vilniaus rajono jaunimo salės 

futbolo pirmenybės 
Rudamina Įsigyti sportinius apdovanojimus Karol Pacyna 

 

Populiarinti sportą tarp rajono 

gyventojų tarpe 

 

 

59. 
Kalėdinis mergaičių tinklinio 

turnyras 
Avižienai Įsigyti sportinius apdovanojimus Karol Pacyna 

 

Populiarinti sportą tarp rajono 

gyventojų tarpe 

 

 

KITA VEIKLA, RENGINIAI 

1. 

Užtikrinti, kad žiniasklaidoje, 

ypač rajono savivaldybės 

elektroninėje svetainėje būtų 

laiku atnaujinama informacija 

apie kultūros centrus, jų veiklą. 

 

nuolat 

 

Peržiūrėti esamą svetainėje 

informaciją, paraginti daugiafunkcinių 

kultūros centrų vadovus pakeisti 

pasenusią, neatitinkančią tikrovės 

medžiagą 

 

Rajono  

daugiafunkcinių 

kultūros centrų, 

muziejų, centrinės 

bibliotekos vadovai, 

skyriaus darbuotojai, 

L. Pamerneckis 

 

 

Sekti, kad internetinėje 

svetainėje talpinama 

informacija būtų aktuali, 

savalaikiška, kad lankytojai, 

besidomintys kultūros raida 

Vilniaus rajone, svetainėje 

visada rastų reikiamą 

informaciją. 

 

 

 

 

 

2. 

 

Rajono kultūros centrų ir jų 

skyrių, (centrinės bibliotekos ir 

muziejų) mėnesio kultūrinės 

veiklos planų ir ataskaitų 

priėmimas, teikimas 

žiniasklaidai 

 

 

 

 

kas mėnesį 

iki 25 d. 

 

 

Surinkti kultūros įstaigų planus ir 

ataskaitas, redaguoti ir parengti 

skelbimui, teikti savivaldybės 

el. svetaine 

 

L. Pamerneckis, 

rajono daugiafunkcinių 

kultūros centrų, 

(muziejų, centrinės 

bibliotekos) vadovai 

 

Tobulinti kultūrinės veiklos 

planavimą, ugdyti darbuotojų 

gebėjimus rengti  veiklos 

ataskaitas, mokėti apibendrinti 

atliktas užduotis 

 

3. 

 

Sekti kultūros raidą rajone, 

kaupti ir rinkti informaciją apie 

kultūrinį rajono gyvenimą, teikti 

ją žiniasklaidos priemonėms,  

talpinti savivaldybės interneto     

svetainėje 

 

 

 

 

nuolat 

 

Darbas su dokumentais, rengti raštus 

kultūrinio darbo klausimais, sekti 

kultūrinių renginių organizavimą 

rajono kultūros centruose, rengti 

kultūrinio darbo išvadas, pažymas, 

informacijas, pasiūlymus. Daryti 

pranešimus kultūros darbuotojų 

seminaruose veiklos organizavimo 

klausimais. 

 

 

Kultūros centrų 

vadovai, 

L. Pamerneckis 

 

 

Organizacinio ir meninio 

kultūros darbo gerinimas, 

pasiekimų sklaida visuomenei 
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4. 

 

Teikti metodinę ir dalykinę 

pagalbą kultūros centrų 

darbuotojams renginių 

organizavimo, darbo planavimo, 

ataskaitų ir informacijų rengimo  

klausimais, dalyvauti 

mokomuosiuose seminaruose 

kultūros centruose. 

Rengti informacijas ir išvadas 

apie kultūros centrų veiklą. 
 

 

 

 

 

 

nuolat 

 

 

 

 

Žinoti kultūros problemas, pasiekimus 

kaupti  informaciją 

 

 

 

 

L. Pamerneckis 

 

 

 

Darbas siekiant gerinti veiklos 

rezultatus kultūros centruose, 

suteikti kultūros specialistams 

daugiau žinių 

 

5. 

 

Teikti metodinę ir dalykinę 

pagalbą VKEM, VRCB ir filialų 

darbuotojams renginių, parodų 

organizavimo, darbo planavimo, 

ataskaitų ir informacijų rengimo 

klausimais. Rengti informacijas 

ir išvadas apie kultūros centrų 

veiklą. 
 

nuolat 

 

 

 

Žinoti VKEM, VRCB ir jų filialų 

problemas, pasiekimus, kaupti 

informacija 

 

V. Višnevski 

 

Darbas siekiant gerinti veiklos 

rezultatus VKEM, VRCB ir jų 

filialuose. 

 

6. 

 

Projektas „Atraskime regionų 

šaknis iš naujo 
 

nuolat Projekto administravimas 
G. Golubovska, 

Investicijų sk. 

Įgyvendinti strateginį planą, 

projekto veiklas 
 

7. 

 

Projektas Pietryčių Lietuvos 

turizmo maršruto Vilniaus 

rajono savivaldybės informacine 

infrastruktūra. 
 

nuolat Projekto administravimas G. Golubovska 
Įgyvendinti strateginį planą, 

projekto veiklas 
 

8. 

 

Projektas „Dviračių turizmo 

trasų ir maršrutų (jungčių su 

Trakų ir Vilniaus rajono 

savivaldybėmis) ženklinimas“ 

 

nuolat Projekto administravimas G. Golubovska 
Įgyvendinti strateginį planą, 

projekto veiklas 
 

9. 

 

Rengti savivaldybės tarybos 

sprendimų ir administracijos 

direktoriaus įsakymų projektus 

kultūrinio darbo klausimais: 

Parengti savivaldybės tarybos 

sprendimo projektą dėl renginių 

organizavimo Vilniaus rajono 

savivaldybės teritorijoje tvarkos 

aprašo patvirtinimo 

 

 

 

nuolat 

 

 

 

II ketvirtis 

 

 

Surinkti reikiamus sprendimo 

projektui duomenis, parengti projektą 

derinimui, įkelti dokumentą į DocLogix 

sistemą, stebėti vykdymo eigą 

Skyriaus vedėjas, 

sppecialistai 

Įteisinti savivaldybės tarybos 

sprendimais kultūrinio darbo 

plėtros klausimus 
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Renginiai, skirti paminėti LR Seimo nutarimais 2019 metų, paskelbtų: 

10... 

 
Seimo nutarimą Nr. XII-2761 „Dėl 

2019 metų paskelbimo Juozo Tumo-
Vaižganto metais“; 

Seimo nutarimą Nr. XIII-679 „Dėl 
2019 metų paskelbimo Žemaitijos 
metais“; 

Seimo nutarimą Nr. XIII-865 „Dėl 
2019 metų paskelbimo Lietuvos 
Tarybos Pirmininko, Lietuvos Valstybės 
Prezidento Antano Smetonos metais“; 

Seimo nutarimą Nr. XIII-1090 „Dėl 
2019 metų paskelbimo Pasaulio 

lietuvių metais“; 
Seimo nutarimą Nr. XIII-1468 „Dėl 

2019 metų paskelbimo Jono Žemaičio-
Vytauto metais“; 

Seimo nutarimą Nr. XIII-1469 „Dėl 
2019 metų paskelbimo Laikinosios 
sostinės atminimo metais“; 

Seimo nutarimą Nr. XIII-1272 „Dėl 
2019 metų paskelbimo Lietuvos 
Nepriklausomybės kovų atminimo 
metais“; 

Seimo nutarimą Nr. XIII-1272 „Dėl 
2019 metų paskelbimo Vietovardžių 
metais“; 

Seimo nutarimą Nr. XIII-1259 „Dėl 
2019 metų paskelbimo Juozo Naujalio 
metais“. 

 

laikas ir 

vieta 

skelbiama 

mėnesio 

renginių 

planuose 

Suderinti renginių temas, formas. 

Atlikti kitus parengiamuosius darbus 

 

Daugiafunkcinių 

kultūros centrų, 

muziejų, bibliotekų  

vadovai, specialistai 

Skirti deramą dėmesį ir 

tinkamai paminėti šias svarbias 

asmenybes, įvykius, sukaktis 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 
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