ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRAS
KULTŪROS CENTRO 2020 M. VEIKLOS PLANAS
Veiklos sritis
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Įstaigos veiklos
administravimo
planinių dokumentų
rengimas

Įstaigos veiklos
apskaitos politikos
dokumentų
atnaujinimas ir
papildymas

Viešųjų pirkimų
administravimas

Planuojama veikla
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ADMINISTRACINĖ VEIKLA
2020 m. veiklos plano įgyvendinimas.
Biudžeto išlaidų sąmatos parengimas,
pirkimų plano sudarymas.

Data
įgyvendinimo
terminas
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Atsakingi asmenys

Sausis gruodis
2020-03-01

Direktorius Raimondas
Januševičius
Vyr. buhalterė Rimutė
Čiužienė
Direktoriaus pavaduotoja
Aistė Bakaitė
Kultūrinės veiklos
vadybininkė
Laura Saunorienė
Buhalterė Rimutė Čiužienė

Centro veiklos tarybos posėdžių organizavimas dėl 2019 m.
veiklos ataskaitos ir 2020 m. veiklos plano pristatymas.

2020-02-02

Peržiūrėti ir patvirtinti įstaigos vidaus kontrolės politiką.

2020-03-01

Atnaujinti neformalaus vaikų švietimo lėšų skyrimo ir
panaudojimo sutartis su Šakių rajono savivaldybės
administracijos direktoriumi, sutartis su tėvais ar globėjais,
naujų programų duomenis registruoti KTPRR registre.
Projektinių sutarčių pasirašymas ir administravimas.

Sausis

Atitinka strateginio
plano priemonę
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Padalinio Cirko mokykla
vadovė Itana
Januševičienė

5

2.1.2.6.

Sausis -gruodis Direktorius Raimondas
Januševičius
Supaprastintų Viešųjų pirkimų plano parengimas ir viešinimas Iki kovo 30d.
Direktoriaus pavaduotoja
interneto svetainėje.
Aistė Bakaitė
VP pažymų pildymas.
Sausis gruodis
Esant būtinybei, naujos redakcijos viešųjų pirkimų taisyklių
Balandis –
parengimas ir paskelbimas CVP IS sistemoje .
gruodis
1

Darbuotojų
kvalifikacijos kėlimas
Darbuotojų pasitarimai

Dalyvavimas mokymuose, seminaruose, kursuose.

Metų eigoje

Visuotiniai kultūros centro darbuotojų susirinkimai.

Personalo dokumentų
valdymas.

Atlikti darbuotojų vertinimą pagal 2019 m. iškeltas užduotis,
parengti darbuotojų einamųjų metų užduotis.

Kiekvieno
mėnesio
paskutinį
antradienį
2020-01-31

Pirminis ir nuolatinis darbuotojų instruktavimas vidaus darbo
tvarkos, priešgaisrinės saugos ir darbo saugos klausimais.

Visus metus
pagal
patvirtintą
planą

Pastatų priežiūros
administravimas

Atlikti kasmetinę pastatų techninę apžiūrą ir pagal techninės
priežiūros aktus užpildyti techninės priežiūros žurnalą.

2020-02-28

Įstaigos reklaminio
įvaizdžio gerinimas

Informacijos atnaujinimas įstaigos socialinio tinklo puslapyje.

Darbuotojų darbo
sąlygų ir kokybės
užtikrinimas

Projektinės veiklos
administravimas

Tirti lankytojų nuomonę apie įstaigos veiklą, renginius, plėsti
auditorijos duomenų bazę.
Atnaujinti informaciją apie įstaigos veiklą, paslaugas,
renginius, festivalius interneto svetainėje, didinant sklaidą
interneto portaluose, pasirašant informacijos viešinimo
sutartis.
Projektų paraiškų pildymas ir pateikimas.
Sutarčių ir sąmatų sudarymas. Projektų įgyvendinimo
priežiūra.

Kiekvieną
mėnesį

Direktorius Raimondas
Januševičius
Direktorius Raimondas
Januševičius

Direktorius Raimondas
Januševičius

UAB „Šakių komunalinis
ūkis“ Sutarties
Nr. 2017/03/01-1
Kultūrinės veiklos
vadybininkė Laura
Saunorienė

Sausis gruodis

Kultūrinės veiklos
vadybininkė Laura
Saunorienė

Pagal fondų
nustatytus
teikimo
grafikus ir
terminus

Direktorius Raimondas
Januševičius
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Organizuoti renginius

ETNOKULTŪRINĖ VEIKLA
Užgavėnių linksmybių šventė Šakiuose.
Užgavėnių šventė Briedžiuose.
Užgavėnių šventė Kiduliuose.
Atvelykio šventė vaikams Kiduliuose.
„Vaikų velykėlės“ Girėnuose.
Joninių šventė Sudargo piliakalniuose.
Adventinis šeimynų subatvakaris „Seku, seku pasaką“
Šakiuose.

Vasaris gruodis

Folkloro kolektyvo meno
vadovė Virginija
Snudaitienė
Briedžių laisvalaikio salės
renginių organizatorė Asta
Grigaitienė
Kidulių laisvalaikio salės
renginių organizatorė
Milda Prūsaitytė
Girėnų laisvalaikio salės
renginių organizatorė Irena
Sakalauskienė
Liaudiškų šokių grupės
meno vadovė Vitalija
Venienė
Cirko mokyklos meno
vadovė Itana
Januševičienė
Šokio teatro meno vadovė
Laura Saunorienė
Mėgėjų meno kolektyvų
vadovai

MENO MĖGĖJŲ VEIKLA
Dalyvavimas kitų šalių
ir regionų festivaliuose,
šventėse

Liaudiškų šokių grupių „Pynė“ ir „Girėnai“ dalyvavimas
tarptautiniuose liaudiškų šokių festivaliuose Latvijoje,
Lenkijoje.
Cirko mokyklos dalyvavimas tarptautiniuose cirko
festivaliuose Latvijoje, Vokietijoje, Ukrainoje.
Šokio teatro dalyvavimas tarptautiniame festivalyje Latvijoje.

Metų eigoje

Dalyvauti
konkursiniuose
renginiuose

Respublikinis vokalinių ansamblių konkursas „Sidabriniai
balsai 2020“, liaudiškų šokių grupių konkursas „Pora už
poros“, mėgėjų teatrų konkursas „Atspindžiai“, respublikinis
liaudiškų šokių konkursas „Šokis mus jungia“, respublikinis
šiuolaikinio šokio festivalis – konkursas „Vizijos 2020“,
tarptautinis šokio festivalis - konkursas „Baltic Amber 2020“.
Šakių kultūros centro meno mėgėjų kolektyvai:
Liaudiškų šokių grupė „Pynė“, folkloro ansamblis „Šakija“,
pagyvenusių liaudiškų šokių grupė „Vijūras“, mišrus choras
„Lituanica“, vokalinis moterų ansamblis „Gaudenė, vyrų

Metų eigoje

Naujų programų ir
pastatymų rengimas

2020-06-01

Mėgėjų meno kolektyvų
vadovai
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vokalinis ansamblis „Akordas“, pučiamųjų instrumentų
orkestras, Zanavykų teatras, cirko kolektyvas „Šypsena“,
Vaikų muzikos grupė „Šmiki šmaki“, Šokio teatras rengia
naujas koncertines programas.
Šakių kultūros centro padalinių meno mėgėjų kolektyvai:
Briedžių laisvalaikio salės moterų vokalinis ansamblis „Gija“,
Girėnų laisvalaikio salės pagyvenusių žmonių liaudiškų šokių
grupė „Girėnai“, Kidulių laisvalaikio salės istorinių šokių
kolektyvas bei muzikos grupė „Draugai“, Slavikų kaimo
kapela rengia naujas programas.
PROFESIONALAUS MENO VEIKLA
Parodos
Algimanto Vorevičiaus personalinė tapybos darbų paroda.
Mindaugo Pauliuko personalinė tapybos darbų paroda.
Raimondos Bolienės personalinė tapybos darbų paroda.
Miglės Trainienės fotografijų paroda.
Auksės Rapulskytės tapybos darbų paroda.
Koncertai
Atlikėjai: Ruslanas Kirilkinas, Egidijus Sipavičius, grupė
„Tabasco“, grupė „Lietuvaičiai“, grupė „16 Hz“, grupė „8
kambarys“.
Panevėžio muzikinio teatro koncertai.
Akademinio dramos teatro spektakliai.
Kauno valstybinio dramos teatro spektakliai.
Oskaro Koršunovo teatro spektakliai.
Kiti renginiai (plenerai, Vasario 21 d. Kalbos dienai ir J. Jablonskio 160-osioms
instaliacijos, susitikimai gimimo metinėms skirtas renginys „Aš dar esu“ Briedžiuose.
su menininkais...)
Kovo 8 d. Romansų vakaras „Ne vien tik retro“ Briedžiuose.
Kovo 27 d. Regioninė mėgėjų teatrų šventė, skirta
Tarptautinei teatro dienai „Zanavykai visada kartu" Šakiuose.
Balandžio 18 d. Pasaulinė cirko diena Šakiuose.
Gegužės 1-2 d. Regioninis jaunimo teatro festivalis „Z kartos
Atžalynas“ Šakiuose.
Gegužės 16 d. Respublikinė pavasario romansų šventė „Ant

Sausis –
gruodis

Dailininkė-scenografė
Lina Vaivadienė

Metų eigoje

Kultūrinės veiklos
vadybininkė Laura
Saunorienė

Metų eigoje

Kultūrinės veiklos
vadybininkė Laura
Saunorienė
Režisierė – metodininkė
Gražina Guzovijienė
Folkloro kolektyvo meno
vadovė Virginija
Snudaitienė
Briedžių laisvalaikio salės
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balto smėlio...“ Šakiuose.
Gegužės 16 d. Gatvės muzikos diena Šakiuose.
Gegužės 23 d. Muzikantų sambūris Slavikuose.
Gegužės 23 d. Respublikinis ugdymo įstaigų ir kultūros
centrų liaudiškų šokių kolektyvų konkursinis festivalis
"Jievaro tiltu - 2020" Šakiuose.
Gegužė – rugpjūtis. 10-asis tarptautinis muzikos festivalis
„Beatričės vasaros“.
Birželio 16 d. IV regioninis vokalinių ansamblių festivalis
„Lakštingalėlė“ Briedžiuose.
Liepos 3, 10, 17, 24, 31 d. Renginių ciklas „Penktadieniniai
liepos vakarai“ Šakių J. Lingio parke.
Liepos 6 d. Miesto šventė „Aš myliu Šakius“ .
Liepos 18 d. Vasaros šventė, skirta Girėnų bendruomenės
centro 15 metų sukakčiai paminėti.
Liepos 25 d. Slavikų miestelio šventė.
Rugpjūčio 8 d. Dvariška Kidulių miestelio šventė.
Rugpjūčio 29 - 30 d. Tarptautinis mėgėjų teatrų festivalis
"Juokiasi ir verkia zanavykai".
Spalio 24 d. Respublikinis šiuolaikinio šokio festivalis –
konkursas „Pašėlusiu ritmu 2020“.
Lapkričio 22 d. Vokalinės muzikos festivalis „Zanavykų
balsai 2020“ .
Lapkričio 26-29 d. Tarptautinis cirko festivalis – konkursas
„Cirko žiburiai 2020“.
Gruodžio 16, 17 d. Vaikų Kalėdos.
Gruodžio 18 d. Grupės „Draugai“ koncertas „Naujuosius
pasitinkant“ Kiduliuose.
Gruodžio 21 d. Šventinis Zanavykų teatro spektaklis
Šakiuose.
Gruodžio 30 d. Šventinis koncertas „Senuosius palydint“
Šakių kultūros centre.

renginių organizatorė Asta
Grigaitienė
Kidulių laisvalaikio salės
renginių organizatorė
Milda Prūsaitytė
Girėnų laisvalaikio salės
renginių organizatorė Irena
Sakalauskienė
Slavikų laisvalaikio salės
renginių organizatorė
Renata Baltrušaitienė
Cirko mokyklos meno
vadovė Itana
Januševičienė
Meno vadovai: Vitalija
Venienė,, Irma
Svetlauskienė
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KULTŪRINĖS VEIKLOS KOORDINAVIMAS
Koordinacinis darbas su Metinių renginių derinimas su bendruomenėmis.
seniūnijomis,
Padalinių Briedžių laisvalaikio salė, Girėnų laisvalaikio salė,
bendruomenėmis
Slavikų laisvalaikio salė, Sudargo laisvalaikio salė, Kidulių
laisvalaikio salė, Cirko mokykla veiklos koordinavimas.

Valstybinės šventės ir
minėtinos datos

2020-01-10
Metų eigoje

Susitarimai su NVO dėl bendrų projektų – asociacijos
„Zanavykų sąšauka“, „Varpo“ dramos studija, Šakiečių
bendruomenė, Cirko meno asociacija.
Mėnesio planų pateikimas Kultūros ir turizmo skyriui kas
mėnesį iki 25 dienos.

Metų eigoje

Valstybinės šventės
Vasario 16 d. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas
Šakių kultūros centre ir padaliniuose.
Kovo 11 d. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai
skirtas renginys Šakių kultūros centre ir padaliniuose.
Birželio 23 d. Rasos (Joninės) Sudargo piliakalniuose.
Liepos 6 d. Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo
karūnavimo) diena Šakių kultūros centre ir padaliniuose.
Svarbesnės atmintinos/minėtinos dienos
Sausio 13 d. Laisvės gynėjų diena Šakių kultūros centre ir
padaliniuose.
Gegužės 3 d. Motinos dienai skirtas renginys Šakių kultūros
centre ir padaliniuose.
Birželio 7 d. Tėvo dienai ir vaikų gynimo dienai skirtas
renginys „Vaikystės miestas“ Šakiuose.
Birželio 14 d. Gedulo ir vilties dienai skirtas teatralizuotas
renginys Šakiuose.

Metų eigoje

Kas mėnesį

Kultūrinės veiklos
vadybininkė Laura
Saunorienė
Direktoriaus pavaduotoja
Aistė Bakaitė
Direktorius Raimondas
Januševičius
Kultūrinės veiklos
vadybininkė Laura
Saunorienė
Kultūrinės veiklos
vadybininkė Laura
Saunorienė
Režisierė – metodininkė
Gražina Guzovijienė
Briedžių LS renginių
organizatorė Asta
Grigaitienė
Kidulių LS renginių
organizatorė Milda
Prūsaitytė
Girėnų LS renginių
organizatorė Irena
Sakalauskienė
Slavikų LS renginių
organizatorė Renata
Baltrušaitienė
Cirko mokyklos meno
vadovė Itana
Januševičienė
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FINANSINĖ VEIKLA
Finansinių ataskaitų
pateikimas Šakių rajono
savivaldybės biudžeto ir
turto skyriui

2020 m. finansinių
ataskaitų rinkinių ir
eliminavimo informacijos
pateikimas VSAKIS

Statistinių ataskaitų
pateikimas

Neformaliojo vaikų
švietimo lėšų ataskaitų
pateikimas Šakių rajono
savivaldybei

Direktorius

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą ,biudžeto pajamų iš
mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti,
biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitų pateikimas.

Kas mėnesį

Buhalterė Rimutė Čiužienė

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų ir paaiškinamojo rašto,
mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos, pažymos apie įstaigos
valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų likučius banko sąskaitose,
pažymos dėl finansavimo sumų, veiklos rezultatų, finansinės
veiklos ataskaitų, finansavimo sumų pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir
pokyčius bei paaiškinamojo rašto pateikimas.

Kas ketvirtį

Buhalterė Rimutė Čiužienė

2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio, tarpusavio operacijų derinimo
ir eliminavimo informacijos pateikimas Viešojo sektoriaus
apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje.
Metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pateikimas.

2020-03-15

Buhalterė Rimutė Čiužienė

Kas ketvirtį

Buhalterė Rimutė Čiužienė

Darbo apmokėjimo ketvirtinių statistinių ataskaitų pateikimas.

Kas ketvirtį

Buhalterė Rimutė Čiužienė

Švietimo teikėjo neformaliojo vaikų švietimo lėšų panaudojimo
ataskaitos pateikimas.

Pagal poreikį

Buhalterė Rimutė Čiužienė

NVŠ lėšų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų pateikimas.

Pagal poreikį

Buhalterė Rimutė Čiužienė

Socialinių ir kultūrinių paslaugų įmonės veiklos statistinės
ataskaitos (ketvirtinė) pateikimas.

Raimondas Januševičius
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