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PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRO 

2020 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, 

 

 

PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRO 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. Siekiama 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. Mėgėjų meno 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: šalies modernaus meno festivalis ,,Keturiese‘‘, Ramygalos miesto 

šventė, Mykolinės, šalies dainuojamosios poezijos festivalis „Stygos danguj“, Kultūros ir sporto diena, Kalėdinių renginių ciklas, Jaunimo talentų 

ringas, Uliūnų menų dienos. Vykdyti neformaliojo vaikų švietimo veiklas, kultūros paso programas.  

 

 

 

 



 

PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRO UŽDAVINIAI 

                 Tenkinti vietos bendruomenės kultūrinius poreikius: 

 organizuoti mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą (išlaikyti 16 kolektyvų studijų ar būrelių);  

 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.                                                                    

 

PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRO 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, kultūros paso lėšos; 

 lėšos iš privačių rėmėjų ir kt. 

 

PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRO  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). 

 



 

PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRO  ETATAI 

 

 Centre patvirtinti 9,75 etato. Iš jų 4,5 kūrybinių darbuotojų. Iš jų Daniūnų padalinyje planuojami pastovūs meno vadovo 0,5 etato ir valytojo (0,25 

etato) etatai, Uliūnų daugiafunkciame centre 0,5 etato. Kūrybinei veiklai planuojama į padalinį ir Uliūnų daugiafunkcį centrą siųsti kūrybinius 

darbuotojus pagal vietose esantį poreikį ir galimybes. Atsižvelgiant į biudžetinėms įstaigoms didėjančius reikalavimus įsteigti raštvedės etatą.  

 

PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRO STRATEGINIAI 2020 M. KRITERIJAI  
 

Nr. Kriterijus 2020 m. 

1 Renginių skaičius per metus (renginiai vietoje, dalyvavimas Panevėžio rajono, šalies bei tarptautiniuose 

konkursuose, išvykose, visos parodos – profesionaliojo meno, tautodailės ir kt.) 

 

150 

2 Kultūros įstaigoje veikiančių kolektyvų skaičius (mėgėjų meno kolektyvai, studijos, būreliai, klubai ir kita) 16 

3 Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programoje dalyvaujančių kolektyvų skaičius (dalyvavimas Dainų švenčių 

atrankose, šventėse) 

5 

4 Parengtų naujų programų skaičius (koncertinių, edukacinių) ir kitų naujų veiklų 10 

5 Pateiktų projektų skaičius 4 

6 Gautos pajamos už teikiamas paslaugas ir kitos lėšos (projektinės, rėmėjų lėšos, 2 % parama, NVŠ) 5000 

7 Laimėjimai konkursuose: pagrindinis prizas, I, II, III vietos (rajono, regiono, šalies bei tarptautiniuose), kultūros 

srities nominacijų laimėjimai (pvz. „Aukso paukštė“, geriausias kultūros centras, „Auksinis Feniksas“ ir kt.) 

3 

8 Vietos gyventojų, gyvenančių ar dirbančių Panevėžio rajone, užimtų kultūros įstaigos veikloje, skaičius 

 

200 

9.  Jaunimo AJC unikalių lankytojų skaičius 150 

10. Jaunimo AJC lankytojų skaičius 1500 

 

 

 

                   PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRO  PAGRINDINIŲ RENGINIŲ SĄRAŠAS 

Renginių atrankos kriterijai 

5.1. analizuoja Panevėžio rajono kultūros centrų direktorių pateiktus planuojamų renginių sąrašus, atrenka pagrindinius renginius, kurie 

atitinka vieną ar kelis iš šių kriterijų: 

5.1.1. renginys yra pasirengimo dainų šventėms proceso dalis ir užtikrina mėgėjų meno žanrų tradicijų tęstinumą, daro įtaką jų plėtrai; 

5.1.2. Panevėžio rajono kultūrinį identitetą išryškinantis tradicinis renginys (įvykęs ne mažiau kaip 5 kartus); 

5.1.3. atminties įprasminimo, patriotinio, tautinio, pilietinio ugdymo, valstybinės reikšmės renginys; 

5.1.4. profesionaliojo meno sklaidos rajone renginys (įvykęs ne mažiau kaip 5 kartus); 



5.1.5. edukacijos, andragogikos, meninių įgūdžių tobulinimo bei sklaidos renginys; 

5.1.6. naujas, netradicinis, inovatyvus renginys, skatinantis kūrybines iniciatyvas; 

5.1.7. renginio teritorinė aprėptis ir sklaida (kultūros centro aptarnaujamuose rajono kaimuose ir miesteliuose, kuriuose nėra kultūros centrų ar 

padalinių, organizuojamas tradicinis renginys);  

5.1.8. tradicinis renginys, kuriame dalyvauja kuo daugiau žiūrovų (kultūros centro aptarnaujamų gyventojų teritorijoje skaičius); 

 

 

Eil

. 

nr. 

Renginio 

pavadinimas 

Trumpas renginio apibūdinimas Laikas Vieta Reikalingos lėšos 

eurais 

Atitikimas 

kriterijams 

 

1. 

 Šalies 

dainuojamosios 

poezijos 

festivalis –

konkursas 

„Stygos danguj“ 

 

Tradicinis, nuo 2010m. organizuojamas 

renginys, kuriame dalyviai atlieka savo 

kūrybos dainas ir vieną S. Mykolaičio 

dainą. Žiūri komisija renka tris geriausius 

kūrėjus-atlikėjus, kurie apdovanojami 

piniginiais prizais. Pirmos vietos 

laimėtojas gauna teisę pasirodyti bardų 

festivalyje „Purpurinis vakaras“. Visi 

atlikėjai po renginio kviečiami bendram 

aptarimui ir edukacijai su komisijos 

atstovais. Visiems įteikiamas renginio 

garso įrašas. 

Gegužė Ramygalos kultūros 

centras  

5000 

(atlikėjai, 

scenografija, 

suvenyrai, padėkos, 

įgarsinimas, renginio 

įrašymas) 

5.1.2. 

5.1.3. 

5.1.5. 

5.1.8. 

2. Ramygalos 

miesto šventė. 

Sakralinės 

muzikos 

koncertas „Šv. 

Jono aidai“ 

Teatro diena 

Folkloro diena 

„Pas 

malūnininką 

Joną“ 

Didžioji diena 

miesto parke. 

Tradicinis 3 dienų renginys. 2019 m. šio 

renginio metu visuomenei bus pristatytas 

atnaujintas miesto parkas. 

Sakralinės muzikos koncertas vyksta nuo 

2010 m. Jame koncertuoja 

profesionaliojo meno atlikėjai. Teatro 

dienoje pasirodo mėgėjų ir vienas 

profesionalaus teatro kolektyvai, 

spektakliai skirstomi amžiaus grupėms. 

Folkloro diena vyksta bendradarbiaujant 

su VŠĮ ,,Senasis malūnas‘‘, puoselėjant 

senąsias Joninių tradicijas ir įterpiant 

naujas. Vyksta koncertas, žaidimai, 

edukacijos.  

Didžioji diena miesto parke pritraukia 

Birželis Ramygalos Šv. Jono 

Krikštytojo bažnyčia, 

Ramygalos kultūros 

centras, Ramygalos 

senasis malūnas, 

Ramygalos miesto 

parkas 

10000 

(Įgarsinimas, 

mokesčiai už 

leidimus, atlikėjai, 

scenografija, 

apšvietimas, 

priemonės 

edukacijoms, padėkos, 

suvenyrai, fejerverkai 

ir pan.) 

5.1.1. 

5.1.2 

5.1.4 

5.1.5 

5.1.8 



žiūrovų iš visos Lietuvos, grįžta buvę 

ramygaliečiai,organizuojamos 

ekskursijos. Renginys unikalus Ožkų 

paradu.  

 

3. Daniūnų 

kultūros ir 

sporto šventė 

Tradicinis renginys, vienintelė didelė 

šventė Daniūnų kaime, pritraukianti daug 

jaunimo. Organizuojamas kartu su 

seniūnija ir bendruomene. Prasideda 

įvairiomis sporto varžybomis, vakare 

meno mėgėjų ir profesionalaus atlikėjo 

koncertas, apdovanojimai. 

Birželis Daniūnų kaimas 1500 

(atlikėjai, 

scenografija, 

suvenyrai, padėkos, 

vienkart. indai, maisto 

prekės troškiniui, 

medaliai, taurės) 

5.1.2. 

5.1.4. 

5.1.8. 

4. Uliūnų menų 

dienos 

Tradicinis renginys pirmą kart surengtas 

2006 m. Šio renginio iniciatorius Uliūnų 

bendruomenė. Renginys vyko beveik 

kasmet, kultūros centras prisidėdavo prie 

koncertnės renginio dalies. Renginio 

metu keletas skulptorių kuria medžio 

darbus, kurie vėliau papuošia gyvenvietės 

viešąsias erdves, vyksta keramikos, dailės 

užsiėmimai. Vakare pagerbiami 

aktyviausi bendruomenės nariai, 

skulptoriai, vyksta koncertas. Tai 

vienintelis renginys Uliūnų kaime. Norint 

jį padaryti kokybiškai ieškoma būdų prie 

ko pritraukti (jis buvo vykdomas projekto 

,,Vario audra‘‘ metu, socializacijos 

projektų eigoje). Renginyje sudalyvavo 

skulptoriai ne tik iš Lietuvos, bet ir 

Estijos, Latvijos. Renginys laukiamas 

bendruomenės, bet dėl finansavimo 

trūkumo sunkiai beįvykdomas. Manome, 

kad šį renginį, kaip vienintelį  ir išskirtinį 

šioje vietovėje  reikia išlaikyti ir stiprinti, 

juolab, kad yra stiprus bendruomenės 

palaikymas.  

Rugpjūtis 

(Preliminariai

) 

Uliūnų kaimas 3000 

(atlikėjai, skulptorių 

užmokesčio dalis, 

scenografija) 

5.1.2. 

5.1.5. 

5.1.7. 

5.1.8. 

 



5. Mykolinės Tradicinis renginys, sutraukiantis daug 

žiūrovų. Prasideda profesionaliu 

sakralinės muzikos koncertu ,,Po angelo 

sparnu“, vėliau keliasi į aikštę, kurioje 

vyksta įvairios atrakcijos, koncertas, 

parodos, kepami bulviniai blynai.  

Organizuojamas kartu su partneriais – 

Ramygalos gimnazija, seniūnija, darželiu, 

parapija, bendruomene. 

Rugsėjo 27 d. Ramygalos Šv. Jono 

Krikštytojo bažnyčia, 

Ramygalos miesto 

Laisvės aikštė 

2000 

(atlikėjai, 

scenografija, padėkos) 

5.1.1. 

5.1.2. 

5.1.4. 

5.1.8. 

6. Šalies 

modernaus 

meno festivalis 

–konkursas 

„Keturiese“ 

Tradicinis, inovatyvus, skatinantis 

kūrybines iniciatyvas renginys, kuriame 

dalyvauti kviečiami šalies ir užsienio 

šalių atlikėjai. 2019 m. vyks 21 kartą. 

Festivalio dalyviai kuria 10 minučių 

programą, kurią vertina žiūri. Renkami 4 

nominacijų – moderniausios, 

originaliausios, profesionaliausios ir 

artistiškiausios programos nugalėtojai. 

Renginio metu 4 menininkai kuria 

pasirinktomis temomis, jų darbai lieka 

kultūros centre. 

Spalio mėn. Ramygalos kultūros 

centras 

4000 

(įgarsinimas, 

scenografija, laureatų 

apdovanojimai, 

vaišės) 

5.1.2. 

5.1.5. 

5.1.6. 

5.1.8. 

7. Padėkos vakaras Tradicinis renginys, kuriuo dėkojama 

kultūros centro meno mėgėjams, 

partneriams, rėmėjams, darbuotojams. 

Šiame renginyje pasirodo klasikinės 

muzikos profesionalūs atlikėjai. Vėliau 

vyksta vakaronė.  

Gruodžio 

mėn. 

Ramygalos kultūros 

centras 

1500 

(atlikėjas, padėkos, 

vaišės) 

5.1.4. 

5.1.8. 

8. Šalies jaunimo 

talentų ringas 

Jaunimui skirtas renginys, kuriame savo 

talentus kviečiami parodyti rajono ir 

aplinkinių rajonų jaunuoliai. Renginį 

vesti ir vertinti bus kviečiama jaunimui 

imponuojanti kylanti žvaigždė. Vis 

dalyviai apdovanojami atminimo 

suvenyrais, laimėtojai gauna diplomus. 

 Vasario mėn. Ramygalos kultūros 

centras 

500 

(suvenyrai, padėkos, 

scenografija, atlikėjas) 

5.1.6. 

9. Renginių ciklas 

,,Atminti“ 

Tradiciniai renginiai, skirti gyventojų 

patriotiniam, tautiniam, pilietiniam 

Sausio 13 d. 

Vasario 16 d.  

Ramygalos kultūros 

centras 

1000 

(meninės programos, 

5.1.1. 

5.1.3. 



ugdymui. Laisvės gynėjų diena, Lietuvos 

valstybės atkūrimo diena, Lietuvos 

valstybės nepriklausomybės atkūrimo 

diena, Lietuvos žydų genocido diena.  

 

Kovo 11 d. 

Rugsėjo 23 d. 

Laisvės aikštė, 

Žydų kapinės 

gėlės, vaišės, 

scenografija) 

5.1.2. 

 

                                                                                                                                                    Viso reikalinga 28 5000 eurų 

 

 

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. 

Jei bus numatytas finansavimas, vykdysime 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 4 projektus įvairiems 

fondams.  

Planuojama toliau tvarkyti Daniūnų padalinio pastatą, atnaujinti Ramygalos kultūros centro salės grindis.  

 

2020  m. veiklos planas aptartas darbuotojų susirinkime 2019-09-06 ir suderintas su centro kultūros taryba (protokolo Nr. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė direktorė Loreta Kubiliūnienė 


