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PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRO
2019 METŲ VEIKLOS PROGRAMA

BENDROJI DALIS
Panevėžio rajono Ramygalos kultūros centras yra biudžetinė įstaiga. Kultūros centro steigėjas – Panevėžio rajono savivaldybė, kurios teises ir
pareigas įgyvendina savivaldybės taryba. Kultūros centras yra juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, pavadinimą, sąskaitas bankuose. Kultūros
centras yra Lietuvos kultūros centrų asociacijos narys, glaudžiai bendradarbiauja su šiai organizacijai priklausančiais centrais, dalyvauja asociacijos
organizuojamuose renginiuose. Bendrauja su kitais šalies kultūros centrais, meno, mokslo įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis,
ĮSTAIGOS TIKSLAI
Ramygalos kultūros centro pagrindiniai tikslai – vykdyti kultūrinės veiklos programas, plėtoti kultūrinių renginių įvairovę ir teikti kultūrinių
paslaugų pasiūlą, prieinamą visiems piliečiams; skatinti kultūrinius mainus, dalyvauti rajono, regiono ir šalies renginiuose; rūpintis kultūros ir
pramogų sklaida ugdant bendrąją visuomenės kultūrą; spręsti užimtumo, etnokultūros išsaugojimo problemas, sudaryti sąlygas plėtotis iniciatyvoms,
saviraiškai, bendrauti ir bendradarbiauti, būti atviriems visuomenei, skatinti kultūrinę veiklą ir jos sklaidą; organizuoti atviro darbo su jaunimu veiklą,
organizuoti ir vykdyti projektinę veiklą, taikyti kitas darbo su jaunimu metodikas bei vykdyti veiklą už centro ribų, vietose, kur jaunimas praleidžia
daugiau laiko, sudaryti sąlygas jaunimo projektams įgyvendinti; meno mėgėjų kolektyvų veiklą orientuoti į vartotojų saviraiškos tenkinimą, kultūrinį
visuomenės ugdymą; ieškoti ir kurti vietos kultūrinį identitetą; rengti ir įgyvendinti kultūrinių programų projektus; vykdyti veiklas Uliūnų
daugiafunkciame centre. Užtikrinti tradicinių renginių tęstinumą – modernaus meno festivalis ,,Keturiese‘‘, ,,Jaunimo talentų ringas’’, Ramygalos
miesto šventė, Mykolinės, Kultūros ir sporto diena, Gandrų sutiktuvės ir palydėtuvės, Kalėdinių renginių ciklas. Vykdyti neformaliojo švietimo
veiklas. Tęsti veiklas, susijusias su Marijos Kazimieros Kaupaitės atminimu, bendradarbiauti su Pažaislio vienuolynu, vykdant kultūrine,
kvalifikacijos ir refleksijos veiklas.

UŽDAVINIAI
Tenkinti vietos bendruomenės kultūrinius poreikius:
 organizuoti mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą;
 organizuoti pramoginius, laisvalaikio, poilsio, edukacinius ir kitus renginius;
 organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimą;
 rūpintis vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu;
 rūpintis suaugusiųjų ir vaikų mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir
tarptautiniuose renginiuose;
 organizuoti visų žanrų ir sričių parodas;
 bendradarbiauti su meno, mokslo švietimo, kultūros, jaunimo, religinėmis ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis;
 kelti darbuotojų kvalifikaciją;
 rūpintis papildomais veiklos finansavimo šaltiniais.
LĖŠOS







Steigėjo skirtas lėšas kultūrinei veiklai;
papildomos lėšos iš valstybės biudžeto projektams įgyvendinti;
iš ES biudžeto gautos lėšos projektams įgyvendinti;
lėšos, gautos už teikiamas paslaugas;
NVŠ lėšos;
lėšos iš privačių rėmėjų ir kt.
SPECIALIŲJŲ PROGRAMŲ LĖŠOS

Numatoma sukaupti specialiųjų programų lėšas už:
edukacines programas
diskotekas su menine programa suaugusiems ir jaunimui;
kultūros centro meno mėgėjų kolektyvų koncertus kitose rajono įstaigose, kituose respublikos rajonuose ir miestuose;
kultūros centro, jo padalinio salių patalpų nuomą (pagal sudarytas sutartis) mokomiesiems seminarams, praktiniams užsiėmimams,
pristatymams, asmeninėms šventėms ir kt. su įgarsinimo aparatūra ir be jos;
 įgarsinimo aparatūros nuomą su aptarnavimu (kai įgarsinimo paslaugas teikia Kultūros centro darbuotojai).





ETATAI
Centre patvirtinti 9,75 etato. Iš jų 3,75 kūrybinių darbuotojų. Iš jų Daniūnų padalinyje planuojami pastovūs kultūrinių renginių koordinatoriaus ir
organizatoriaus (0,5 etato) ir valytojo (0,25 etato) etatai. Kūrybinei veiklai planuojama į padalinį ir Uliūnų daugiafunkcį centrą siųsti kūrybinius
darbuotojus pagal vietose esantį poreikį ir galimybes.
PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRO 2019 M. PRELIMINARUS RENGINIŲ PLANAS
MĖNUO

RENGINIO PAVADINIMAS
Renginių ciklas ,,Atminti“

2.

01.13
02.15
03.11
09.23
03.08

Jaunimo talentų festivalis „Talentų ringas!“

500

3.

03.05

Užgavėnių šventės Ramygaloje ir Daniūnuose

100

03.24

Gandrų sugrįžtuvės. Dviejų kapelų šventė

150

4.

04.09

Atvira policijos diena

100

5.

04.17

150

6.

04.26

Renginys skirtas Pasaulio lietuvių metams. Filmo. ,,Vyrų
šešėlyje.Marija Kazimiera Kaupaitė‘‘ pristatymas.
Atvelykis vaikams.

7.

05.03

Šventės Motinos dienai

50

8.

05.18

Šalies maršinių šokių festivalis –konkursas „Gintarinė
žvaigždė“

EIL.
NR.
1.

RENGINIO
SAMATA
1000

50

1000

VIETA

ATSAKINGI

Ramygalos Šv. Jono
Krikštytojo bažnyčia.

A. Palionienė
K. Raziūnienė

Ramygalos kultūros
centras
Ramygalos kultūros
centras, Daniūnų
padalinys
Ramygalos kultūros
centras
Ramygalos kultūros
centras
Ramygalos kultūros
centras
Ramygalos kultūros
centras, Daniūnų
padalinys
Uliūnų daugiafunkcis
centras, Daniūnų
padalinys
Ramygalos kultūros
centras

E. Liužinienė
V.Kazlauskas,
S. Pranauskė
V.Kazlauskas
E. Liužinienė
A. Palionienė
V.Kazlauskas,
S. Pranauskė
S.DyraitėMedišauskienė,
S. Pranauskė
R. Rakašienė

9.

06.01

,,Dainų, muzikos ir žaidimų labirintas“, renginys skirtas
Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti

150

1500

Prie Ramygalos kultūros
centro

L. Raziūnas

Daniūnų padalinys

S. Pranauskė

Ramygalos kultūros
centras, Ramygalos
parkas, aikštė
Ramygalos miesto aikštė

Visi meno vadovai
pagal atskiras
veiklas
V. Kazlauskas

10.

06.08

Kaimo šventė „Kultūros ir sporto diena Daniūnuose“

11

06.22-23

Ramygalos miesto šventė, Teatro diena, Folkloro popietė.
Parodos, mugės, varžybos, šventinis koncertas. Ožkų paradas

12

07.06

13

08.03

Valstybės ( Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos
minėjimas.
Uliūnų menų dienos

3000

Ramygalos kultūros
centras

S. DyraitėMedišauskienė

14

08.24

Gandrų palydėtuvės

150

L. Raziūnas

14

08.31

Popietė šeimoms „Vasara atsisveikina“

50

Ramygalos kultūros
centras
Daniūnų padalinys

09.13

Renginys jaunimui ,,Pagauk dainą‘‘

150

E. Liužinienė

15

09.23

Minėjimas „Atmintis gyva”, skirtas Lietuvos žydų genocido
dienai paminėti

100

Ramygalos kultūros
centras
Ramygalos kultūros
centras

16

09.29

Sakralinės muzikos ir poezijos valanda „Po angelo sparnu“
Mykolinės.

2000

V. Kazlauskas
A. Palionienė

17

10.12

Tradicinis šeimų vakaras „Visur gerai, bet Lietuvoj geriausia“

200

18

10.26

Respublikinis modernaus ir šiuolaikinio meno festivaliskonkursas “Keturiese”

4000

Ramygalos miesto aikštė,
Ramygalos Šv. Jono
Krikštytojo bažnyčia
Ramygalos kultūros
centro Daniūnų padalinys
Ramygalos kultūros
centras

19

12.13

Teatralizuota eglutės įžiebimo šventė. Šv. Liucijos dienai.
Saldaturgis.

1000

A. Palionienė
L. Kubiliūnienė

20

12.15

Adventiniai vakarai „Žvakių šviesoje“

100

Ramygalos miesto aikštė,
Ramygalos kultūros
centras
Ramygalos kultūros

10 000

-

S. Pranauskė

A. Palionienė

S. Pranauskė
A. Palionienė
K. Raziūnienė

S. Šlevaitė

21

12.21

22

12.27

Padėkos renginių ciklas. Renginys skirtas seniūnijos įstaigų,
meno mėgėjų , organizacijų ir padalinių bendradarbiavimo
stiprinimui.
Kalėdų šventė vaikams „Kas matė Kalėdų senelį“

Viso:

2000

100

centras, Daniūnų
padalinys, Uliūnų
daugiafunkcis centras
Ramygalos kultūros
centras

S. DyraitėMedišauskienė
S. Pranauskė
L. Kubiliūnienė

Ramygalos kultūros
centro Daniūnų padalinys S. Pranauskė

27 550Eur.

Visi kolektyvai dalyvaus privalomose rajono atrankose, regiono ir respublikiniuose renginiuose, festivaliuose, čempionatuose ir
varžytuvėse.
Bus rengiamos įvairios parodos, organizuojamos diskotekos jaunimui ir kita pramoginė, sportinė bei edukacinė veikla.
Ne mažiau 10 parodų. Ne mažiau dvi profesionaliojo meno.
Bus rengiamos ir vykdomos NVŠ programos.
Planuojama toliau vykdyti kultūrinius mainus.
Planuojama ir toliau vykdyti ikimokyklinio amžiaus vaikų muzikinio ugdymo pamokėles.
Dalį lėšų reikalingų renginiams organizuoti planuojama gauti iš projektų. Planuojame pateikti ne mažiau kaip 6 projektus įvairiems
fondams.
Planuojama toliau tvarkyti Daniūnų padalinio pastatą.
2019 m. veiklos planas aptartas darbuotojų susirinkime 2018-09-03 ir suderintas su centro kultūros taryba (protokolo Nr. 3, 2018 m. rugsėjo 3 d.)
_______________________________________________________________________________________________________________________

