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2022 M. METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

BENDROJI DALIS 

 

       Druskininkų kultūros centro (toliau – Kultūros centras) 2022 metų veiklos planas 

ruošiamas atsižvelgiant į Druskininkų savivaldybės 2020-2022 m. strateginio veiklos plano pirmąjį 

prioritetą - aukštos gyvenimo kokybės užtikrinimas, kurio uždavinys - kokybiškų švietimo paslaugų ir 

mokymosi visą gyvenimą galimybių užtikrinimas, bendrosios kultūros ugdymas, o įgyvendinimo 

priemonė - plėtoti kultūros srities paslaugas ir gerinti jų kokybę, įgyvendinant bendruomenės kultūros 

poreikius. Druskininkų kultūros centras dalyvauja ir antrojo prioriteto vykdyme, kuris skirtas  

išskirtinių sveikatinimo, turizmo ir kultūros paslaugų vystimuisi, šio prioriteto antrasis tikslas - 

išskirtinumo vystymas ir plėtra, o uždavinys – turizmo ir kultūros objektų infrastruktūros plėtra, 

įgyvendinimo priemonė - modernizuoti kultūros įstaigų fizinę ir informacinę infrastruktūrą. 

                 Kultūros centro steigėjas - Druskininkų savivaldybė, veiklą reglamentuoja Lietuvos 

Respublikos biudžetinių įstaigų ir Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymai, Lietuvos 

Respublikos kultūros ministro įsakymai, Savivaldybės tarybos sprendimai, Kultūros centro nuostatai, 

kiti teisės aktai bei Lietuvos nacionalinio kultūros centro rekomendacijos. 

                 Kultūros centras, vykdydamas savo veiklą, įgyvendina Druskininkų savivaldybės strateginio 

planavimo dokumentus: 

1. Druskininkų savivaldybės plėtros 2020-2022 m. strateginį veiklos planą; 

2. Druskininkų savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano 8 programos ,,Kultūros 

plėtros programa“ 01 tikslo ,,Plėtoti kultūros srities paslaugas ir gerinti jų kokybę‘‘  01 uždavinio 

,,Tenkinti gyventojų ir kurorto svečių kultūros poreikius, puoselėti etninę kultūrą‘‘ 01 priemonę 

,,Druskininkų kultūros centro veikla“ ir 02 priemonę „Druskininkų savivaldybės kultūros projektų 

finansavimas“. 

3. Druskininkų savivaldybės 2022 m. prognozuojamą biudžetą. 

Kultūros centras yra  įsikūręs gražaus Druskininkų kurorto centre. Pagrindinė Kultūros centro 

veikla -  sudaryti sąlygas mėgėjų meno vystimuisi ir jų veiklos tęstinumui, naujų kultūros formų 

plėtrai ir sklaidai, laisvai visuomenės kultūros raiškai ir aktyviam dalyvavimui kultūrinėje veikloje; 

formuoti visuomenės dvasines ir medžiagines vertybes, ugdyti kūrybišką, demokratinę, laisvą ir atvirą 

bendruomenę.  Kultūros centras siekia teikti kokybiškas kultūros paslaugas, įgalinančias bendruomenę 

kurti bei vartoti kultūros produktą kintančiame pasaulyje, skatina socialinę sanglaudą, ekologinių 

įgūdžių ugdymą ir sklaidą.  

Numatytos veiklos vykdymui Kultūros centras turi šias erdves: 

Druskininkuose įrengtą 112 kv.m pločio stacionarią lauko sceną, 880 kv.m. pastatą,  kuriame 

įrengti 4 darbo kabinetai, pagalbinės patalpos, repeticijų salė, artistinė. Šalia lauko scenos  yra 2300 

kv.m. pramogų aikštė, talpinanti  apie 5000 žiūrovų, o nuo scenos po visa aikšte įrengtas stacionarus 

požeminis apšvietimo, elektros kabelių, įgarsinimo kanalas, 100 KW trifazis elektros įvadas, 12 

elektros pajungimo taškų, vandentiekis lauko  prekybai.  



Viečiūnų laisvalaikio salė įsikūrusi moderniame ir erdviame Viečiūnų bendruomenės centro 

pastate, kuriame įrengtas erdvus holas parodų organizavimui, 200 (+ 50) vietų renginių salė su 6 x 8 m 

dydžio scena, amatų dirbtuvės edukacinėms programoms, atlikėjų persirengimo ir grimo kambariai su 

dušinėmis, drabužinė, ūkinės paskirties patalpos sceninei įrangai, dekoracijoms laikyti. 

Leipalingyje yra senoji nemodernizuota 400 žiūrovų talpinanti koncertų salė, scena, pritaikyta 

koncertuoti didesniems kolektyvams, 2 darbo kabinetai, mažoji salė, kurioje vyksta kameriniai 

renginiai ir pagalbinės patalpos. Leipalingio dvaro sodybos 616,26 m2 pritaikytos parodų ir kamerinių 

renginių organizavimui: 1a. 224,16 m2 patalpose yra 2 kabinetai, artistinė, 150 vietų garderobinė, 20 

vietų konferencijų salė, pagalbinės patalpos, 195,77 m2 150 žiūrovų talpinanti II aukšto salė, 196,33 

m2 rūsys, kuriame yra parodų ir kamerinių renginių salė, pagalbinės patalpos, poilsio zona.  

           Kultūros centro padalinys - Amatų centras „Menų kalvė“. Pastatas pritaikytas kultūros bei 

edukacinei veiklai. Rekonstrukcijos metu įrengtos patalpos kūrybinėms dirbtuvėms, kuriose vaizduojamojo 

ir taikomojo meno kūrėjai bei amatininkai  turi galimybę dirbti, rengti pažintines edukacines programas, 

eksponuoti parodas. Amatų centras plėtoja su menu susijusius verslus, skatina kurti naujas darbo vietas 

šioje srityje. Bendras objekto plotas – 765 kv m, parodų salė -242 kv m, pastate įrengta 10 skirtingų 

dydžių kūrybinių dirbtuvių (bendrai 265 kv m), 1 administracinis kabinetas, ekspozicijų priemonių 

sandėliavimo ir ūkinio inventoriaus patalpos.      

 

METINIO VEIKLOS PLANO TIKSLAS, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR VEIKLOS 

 

Veiklos plano  01 

tikslo kodas 

Veiklos plano 01 tikslo pavadinimas ,,Plėtoti kultūros srities paslaugas ir 

gerinti jų kokybę“   

Veiklos plano 01 tikslo ,,Plėtoti kultūros srities paslaugas ir gerinti jų kokybę“ aprašymas 

Įgyvendinant Lietuvos kultūros politikos nuostatus ir vykdant Regionų kultūros plėtros programą, 

veikla plėtojama tokiomis kryptimis: bibliotekų, muziejų, kultūros centrų darbo organizavimas, 

profesionalaus ir mėgėjų meno dalinis rėmimas, kultūros srities asociacijų veiklos skatinimas, 

kultūros įstaigų materialinės bazės atnaujinimas ir kt.  

Kultūros centras puoselėja etninę kultūrą, vaizduojamąjį ir taikomąjį meną, dailiuosius amatus, mėgėjų 

meną, plėtoja edukacines ir pramogines veiklas, organizuoja profesionalaus meno sklaidą, 

bendradarbiauja su kultūros srities asociacijomis  bei pavieniais menininkais,  tenkina  

bendruomenės kultūrinius poreikius ir skatina kultūrinį turizmą. 

Veiklos plano 01 

tikslo 02 

uždavinio kodas 

Veiklos plano 01 tikslo 02 uždavinio pavadinimas ,,Tenkinti gyventojų ir 

kurorto svečių kultūros poreikius, puoselėti etninę kultūrą‘‘ 

Veiklos plano 01 tikslo 02 uždavinio  ,,Tenkinti gyventojų ir kurorto svečių kultūros poreikius, 

puoselėti etninę kultūrą“ aprašymas 

 

Kultūros centro uždavinys- sudaryti sąlygas savivaldybės gyventojams naudotis kultūros 

paslaugomis, dalyvauti kultūriniame gyvenime, įsiliejant į mėgėjų kūrybinę veiklą, išreiškiančią 

visuomenės aktyvumą, jos poreikius ir vertybines nuostatas. Krašto gyventojų, ypač vaikų ir 

jaunimo dalyvavimas mėgėjų kūrybinėje veikloje, folkloro, amatų puoselėjimas sudaro sąlygas 

išsaugoti tautines tradicijas. Druskininkų kultūros centras, kaip kurortinio miesto kultūros įstaiga,   

rūpinasi ne tik savivaldybės gyventojų, bet ir atvykstančių poilsiautojų laisvalaikiu, rengdamas 

menines  programas, skatinančias kultūrinį turizmą. Reikšminga ir nevyriausybinių organizacijų, 

viešųjų įstaigų kultūrinė veikla, padedanti plėsti kultūros paslaugas, geriau tenkinti įvairių kultūros ir 

meno renginių poreikį. 

02 uždavinio 01 

priemonės kodas 

02 uždavinio 01 priemonės pavadinimas  ,,Druskininkų kultūros centro 

veikla“ 

02 uždavinio 01 priemonės  ,,Druskininkų kultūros centro veikla“ aprašymas 

 

Vykdydamas veiklą, Druskininkų kultūros centras puoselėja tradicinius renginius, inicijuoja naujas 

šventes, skatina Druskininkų mėgėjų meno kolektyvų veiklą mieste ir seniūnijose, dalyvauja 

tarptautiniuose kultūriniuose projektuose.  



Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavi

mo 

vienetas 

2021 m. 

prognozuoj

amas faktas 

2022 m. 

planas 

2023m. 

planas 

2024 m. 

P-08-01-02-

01-01 

Renginių 

skaičius  

Vnt. 140 180 190  

P-08-01-02-

01-02 

Lankytojų ir 

dalyvių 

skaičius   

Vnt. 22000 23000 24000 25000 

P-08-01-02-

01-03 

Mėgėjų meno 

kolektyvų 

skaičius  

Vnt.  14 14 15 16 

P-08-01-02-

01-04 

Mėgėjų meno 

kolektyvų 

narių skaičius  

Vnt. 170 170 180 200 

P-08-01-02-

01-05 

Studijos, 

būreliai, klubai 

Vnt. 7 7 8 9 

P-08-01-02-

01-06 

Studijų, 

būrelių, klubų 

dalyviai 

Vnt. 120 120 140 150 

P-08-01-02-

01-07 

Finansuotų 

projektų 

skaičius  

Vnt. 18 25 30 30 

P-08-01-02-

01-08 

Amatų centro 

„Menų kalvė“ 

renginių ir 

edukacijų 

skaičius 

Vnt. 30 30 40 50 

P-08-01-02-

01-09 

Amatų centro 

„Menų kalvė“ 

renginių ir 

edukacijų 

lankytojų  

skaičius 

Vnt. 2600 3000 3600 4000 

P-08-01-02-

01-10 

Amatų centro 

„Menų kalvė“ 

surinktos lėšos 

už 

tarpininkavimą

. 

Eur 1500 2000 2500 3000 

01 priemonės P-08-01-02-01-01 

veiklos kodas 

01 priemonės P-08-01-02-01-01 pavadinimas ,,Renginių 

skaičius‘‘ 

01 priemonės P-08-01-02-01-01  ,,Renginių skaičius‘‘ aprašymas ir vykdytojai 

 01. Mėgėjų meno renginiai. Vykdydamas veiklą, organizuodamas tradicinius renginius, 

inicijuodamas naujas šventes, skatindamas Druskininkų mėgėjų meno kolektyvų veiklą mieste ir 

seniūnijose, bendradarbiaudamas su kitais klubais ir organizacijomis, Druskininkų kultūros centras 

numato rengti mėgėjų meno renginius ir festivalius (mokamus ir nemokamus meno kolektyvų iš 

visos Lietuvos ir užsienio koncertus, pasirodymus Druskininkuose, Leipalingyje ir Viečiūnuose);   

02. Etnokultūros renginiai. Etnokultūros  renginius (Jonines, Užgavėnes, Onines, Žolines, 

Advento, tautodailės darbų ir amatų muges ir kt.), festivalius (Dainavos krašto folkloro šventė, Sūrių 

festivalis ir kt.) ir tradicinių amatų mokymus (Kalvių plenerą „Plieninė plaštakė“, edukacinius 

mokymus).  

03. Valstybinės ir kalendorinės šventės. Tikslas - deramai paminėti Lietuvai svarbias datas (Sausio 



13-ąją – Laisvės gynėjų dieną, Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Kovo 11-osios 

– Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, Birželio 14 – Gedulo ir vilties dieną, Liepos 6-ąją – 

Valstybės (karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną, Baltijos kelio paminėjimo dieną ir kalendorines 

šventes (Šv.Kalėdų, Šv.Velykų ir kt.);  

04. Druskininkų bendruomenės šventės. Rengti savivaldai svarbias šventes ir kultūrinio turizmo 

renginius (Padėkos dieną, Kurorto šventę, atsisveikinimo su vasara šventę „Vasaros aidai“, 

Šviečiančių moliūgų, Kalėdinių renginių ciklą, savivaldybės įgyvendintų projektų pabaigos šventes 

ir kt.);  

05. Kino meno sklaidos renginiai. Rengti kino meno sklaidos renginius ir projektus (kino vakarus, 

susitikimus su kūrėjais ir kt.), organizuoti vasaros metu lauko kino seansus, bendradarbiaujant su 

festivalių organizatoriais rengti festivalinių filmų peržiūras;  

06. Profesionalių atlikėjų renginiai. Rengti profesionalių atlikėjų renginius ir projektus;  

07. Projektinė veikla. Dalyvauti šalies ir tarptautiniuose kultūriniuose projektuose, juos rengti ir 

įgyvendinti, būti partneriais kitų įstaigų projektuose (teikti projektus Lietuvos kultūros tarybai, 

Nacionalinei mokėjimo agentūrai, kitoms ES programoms).  

08. Pramoginiai renginiai. Vasaros sezono metu rengti populiariosios muzikos koncertus, 

muzikinius savaitgalius. 

09. Edukaciniai renginiai. Amatų centre bei filialuose organizuoti įvairius vaizduojamojo ir 

taikomojo meno bei dailiųjų amatų edukacinius užsiėmimus bei mokymus.  

10. Parodinė veikla. Organizuoti vaizduojamojo ir taikomojo meno atstovų bei dailiųjų amatų 

meistrų personalines ir bendras parodas, taip pat temines parodas, kolekcininkų fondų pristatymus.  

11. Kultūrinio turizmo renginiai. Rengti renginius, kurie aktyvina atvykstamąjį turizmą (Narcizų 

žydėjimo šventė, Sūrių festivalis, Turizmo dienos, „Grikių kelias“ ir kt.) 

12. Amatų centro „Menų kalvė“ renginiai. Amatų centras – universali kūrybinė erdvė, kurioje po 

vienu stogu atvirose dirbtuvėse susibūrė ir profesionalūs dailininkai, ir tautodailininkai, o visi 

norintieji iš arti gali pamatyti jų veiklą. Čia  bus rengiamos parodos, plenerai, meninės akcijos, taip 

pat galima įsigyti rankų darbo gaminių bei autorinių meno kūrinių. Jungtines veiklas vykdo Amatų 

centro vadovas ir vadybininkas, dirbtuvių nuomininkai. 

13. Dokumentų rengimas. Įvairių įstaigos vidinių dokumentų rengimas (raštai, tvarkos, nuostatai, 

reglamentai, taisyklės, ataskaitos, viešųjų pirkimų dokumentai, sutartys ir kt.).  

Veiklas vykdo Druskininkų kultūros centro kultūrinės veiklos administratorė, etnografas, 

vyr.režisierius, ūkio skyriaus vyr.specialistas, Leipalingio laisvalaikio salės vadovas, meno vadovai, 

Viečiūnų laisvalaikio salės meno vadovai, projektų vadovas. 

 

Proceso vertinimo kriterijai  

 
Kodas Kriterijus Matavim

o 

vienetas 

2021 m. 

prognoz

uojamas 

faktas 

2022 m. planas 2023

m. 

plan

as 

2024 

m. 

planas 

P-08-01-02-

01-01-01 

Mėgėjų meno renginių ir 

festivalių skaičius 

Vnt. 15 20  30 35 

P-08-01-02-

01-01-02 

Etno renginių, festivalių ir 

tradicinių amatų mokymų 

skaičius 

Vnt. 15 20 40 45 

P-08-01-02-

01-01- 03 

Valstybinių ir 

kalendorinių švenčių 

skaičius 

Vnt. 7 7 7 7 

P-08-01-02-

01-01-04 

Savivaldai svarbių švenčių 

ir renginių skaičius 

Vnt. 5 5 5 5 

P-08-01-02-

01-01-05 

Kino meno sklaidos 

renginių skaičius 

Vnt. 44 40 45 45 

P-08-01-02-

01-01-06 

Profesionalių atlikėjų 

renginių skaičius 

Vnt. 20 20 25 30 



P-08-01-02-

01-01-07 

Įgyvendintų projektų 

skaičius 

Vnt. 10 6 7 7 

P-08-01-02-

01-01-08 

Pramoginiai renginiai Vnt. 15 15 20 30 

P-08-01-02-

01-01-09 

Edukaciniai užsiėmimai ir 

mokymai 

Vnt. 24 40 45 50 

P-08-01-02-

01-01-10 

Parodos Vnt.  20 30 35 40 

P-08-01-02-

01-01-11 

Kultūrinio turizmo 

renginiai 

Vnt. 5 5 6 7 

P-08-01-02-

01-01-12 

Amatų centro „Menų 

kalvė“ edukacijos 

Vnt. 20 30 40 50 

P-08-01-02-

01-01-13 

Amatų centro „Menų 

kalvė“ vieši ir parodiniai 

renginiai 

Vnt. 15 20 25 30 

01 priemonės P-08-01-02-

01-02 veiklos kodas 

01 priemonės P-08-01-02-01-02  pavadinimas ,,Lankytojų ir 

dalyvių skaičius‘‘ 

01 priemonės P-08-01-02-01-02 ,,Lankytojų ir dalyvių  skaičius‘‘ aprašymas ir vykdytojas 

 01. Kultūros centro veiklos viešinimas. Siekiant padidinti ir optimizuoti renginių lankytojų ir 

dalyvių skaičių bus plečiamas ir gerinamas informacijos kaupimas, atnaujinimas internetiniame 

portale www.druskininkukulturoscentras.lt, www.druskininkai.lt., profilio FACEBOOK „Renginiai 

Druskininkuose. Kas? Kur? Kada?“, Druskininkų kultūros centras, Druskininkų pramogų aikštė, 

Kinas Druskininkuose administravimas, Instagram, Youtube, Druskininkų turizmo ir verlo 

informacijos centro renginių viešinimo platformoje, informaciniame renginių viešinimo portale 

renginiai.kasvyksta.lt/druskininkai, informacinių stendų viešoje vietoje administravimas ir 

reklaminės medžiagos vertimas bei talpinimas Druskininkų regiono laikraščiuose, rengiami 

informaciniai straipsniai ir reklaminė medžiaga Turizmo departamento ir kitų įmonių  

informaciniuose leidiniuose. Veiklą vykdo direktorė, kultūrinės veiklos administratorė, kultūrinės 

veiklos vadybininkas, Leipalingio ir Viečiūnų laisvalaikio salių vadovai, Amatų centro vadovas ir 

vadybininkas, Reklamos ir komunikacijos specialistas. 

02. Kultūros poreikių tyrimai. 2021 metais bus atliekamas kultūros poreikių tyrimas internetu. 

Veiklą vykdo kultūrinės veiklos administratorė, projektų vadovas.  

03. Premijos. Gerinant renginių įvaizdį ir populiarumą bus skiriamos premijos renginių, projektų, 

konkursų dalyviams: Jotvingio premija geriausiam jaunajam literatui, Kultūros puoselėtojo premija 

už ilgametę aktyvią kultūrinę veiklą, trys piniginės premijos  geriausiems šalies pasakotojams ir kt. 

Veiklą vykdo direktorius, etnografas, finansų skyriaus vedėja. 

04. Kvalifikacijos kėlimas. Didelę reikšmę skirsime kūrybinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimui 

dalyvaujant mokymuose, seminaruose, užsakant periodinę spaudą („Būdas“) ir specialius leidinius. 

Kultūros specialistai tobulinsis kultūros vadybos kompetencijų klausimais, kels kvalifikaciją 

mokymuose ir seminaruose, dalyvaus mokymuose rengiant projektus, viešuosius pirkimus, 

personalo valdymą, raštvedybą, mokamuose ir nemokamuose seminaruose, specializuotuose 

mokymuose. Veiklą vykdo kultūrinės veiklos administratorė, projektų vadovas. 

05. Nematerialaus kultūros paveldo registras. Bus fiksuojami materialaus ir nematerialaus 

kultūros paveldo objektai, sisteminami ir analizuojami, materialaus ir nematerialaus kultūros 

paveldo objektai atrenkami įtraukti į Druskininkų savivaldybės tradicinės kultūros vertybių sąvadą. 

Veiklą vykdo etnografas. Bendradarbiaujama organizuojant Teatralizuotą ekskursiją „Mineralinis 

miestelis“, teatralizuotą ekskursiją „M.K.Čiurlionio takais“. Veiklą vykdo etnografas, režisierius, 

meno vadovai. 

06. Amatų centro „Menų kalvė“ lankytojų ir dalyvių pritraukimo, viešinimo produktų 

skaičius. Amatų centro viešinimo veikla bus plečiama ir gerinama, vykdomas informacijos 

kaupimas, atnaujinimas internetiniame portale www.druskininkukulturoscentras.lt, 

www.druskininkai.lt., profilio FACEBOOK „Renginiai Druskininkuose. Kas? Kur? Kada?“, 

Druskininkų kultūros centras, portale „Kas vyksta Druskininkuose?“  informacinių stendų viešoje 

vietoje administravimas ir reklaminės medžiagos vertimas bei talpinimas Druskininkų regiono 

http://www.druskininkai.lt/


laikraščiuose, rengiami informaciniai straipsniai ir reklaminė medžiaga apie vykstančius renginius.  

Proceso vertinimo kriterijai  

 

Kodas Kriterijus Matavi

mo 

vienetas 

Prognoz

uojamas  

2021 m. 

faktas 

2022  

m. 

planas 

2023 m. 

planas 

2024 

m. 

plana

s 

P-08-01-02-01-

02- 01 

Kultūros centro veiklos 

viešinimo priemonių 

skaičius 

Vnt. 15 15 15 15 

P-08-01-02-01-

02- 02 

Kultūros poreikių tyrimų 

skaičius 

Vnt. 1 1 1 1 

P-08-01-02-01-

02- 03 

Įsteigtų premijų skaičius Vnt. 6 6 6 6 

P-08-01-02-01-

02- 04 

Kvalifikacijos kėlimo 

priemonių skaičius 

Vnt. 12 14 16 18 

P-08-01-02-01-

02- 05 

Objektų, įtrauktų į 

Materialaus ir 

nematerialaus kultūros 

paveldo registrą, skaičius 

Vnt. 56 57 58 60 

P-08-01-02-01-

02- 06 

Amatų centro „Menų 

kalvė“ viešinimo 

priemonių skaičius 

Vnt. 11 12 13 14 

P-08-01-02-01-

02- 06 

Amatų centro „Menų 

kalvė“ lankytojų skaičius  

Vnt. 2500 3000 3500 3500 

01 priemonės veiklos kodas 01 priemonės P-08-01-02-01-03 pavadinimas ,,Mėgėjų meno 

kolektyvų skaičius ‘‘ 

01 priemonės P-08-01-02-01-03 ,,Mėgėjų meno kolektyvų skaičius‘‘ aprašymas ir vykdytojas 

 01. Kolektyvų veiklos sklaida. Siekiant didinti mėgėjų meno kolektyvų skaičių ir kelti meninį lygį, 

bus gerinama kolektyvų veiklos sklaida. Veiklas vykdo meno vadovai, kultūrinės veiklos 

administratorė, projekto vadovas. 

02. Pasiruošimas Dainų šventei. Meno mėgėjų kolektyvų sceninių kostiumų ir instrumentų 

atnaujinimas bei remontas, aktyvinamas pasiruošimas ateinančiai Dainų šventei. Veiklas vykdo 

direktorius, meno vadovai, kultūrinės veiklos administratorė, finansų skyriaus vedėja. 

 03. Mėgėjų meno kolektyvai. Planuojamos ir organizuojamos kolektyvų koncertinės išvykos į 

kitus Lietuvos miestus ir kaimynines šalis. Veiklas vykdo meno vadovai. 

 

Proceso vertinimo kriterijai  

Kodas Kriterijus Matavi

mo 

vienetas 

Prognoz

uojamas  

2021 m. 

faktas 

2022 m. 

planas 

2023  

m. 

planas 

202

4  

m. 

pla

nas 

P-08-01-02-01-03- 

01 

Kolektyvų veiklos 

sklaidos priemonių 

skaičius 

Vnt. 5 6 6 6 

P-08-01-02-01-03- 

02 

Pasiruošimo Dainų 

šventėms priemonių 

skaičius 

Vnt. 4 4 6 6 

P-08-01-02-01-03- 

03 

Mėgėjų meno 

kolektyvų skaičius 

Vnt. 14 14 15 15 



01 priemonės P-08-01-02-

01-04 veiklos kodas 

01 priemonės P-08-01-02-01-04 pavadinimas „Mėgėjų meno 

kolektyvų narių skaičius‘‘ 

01 priemonės P-08-01-02-01-04 ,,Mėgėjų meno kolektyvų narių skaičius“ aprašymas ir vykdytojas 

 01. Sceniniai kostiumai ir instrumentai. Bus atnaujinti tautinių kostiumų komplektai ir detalės, 

dalyvaujant Tautinių, archeologinių, istorinių kostiumų mėgėjų meno kolektyvams gamybos ir 

įsigijimo išlaidų dalinio finansavimo programoje bei kitų meno kolektyvų sceniniai kostiumai. 

Veiklą vykdo etnografas, meno vadovai, laisvalaikio salių vadovai. 

02. Kolektyvų narių skaičius. Bus užtikrintas mėgėjų meno kolektyvų koncertinių programų 

rengimas, kolektyvų dalyvavimas atrankose, sceninių kostiumų atnaujinimas ir pritaikymas 

programai, literatūros įsigijimas. Veiklą vykdo meno kolektyvų vadovai. 

03. Kolektyvų koncertinės išvykos. Bus planuojamos ir finansuojamos meno kolektyvų koncertinės 

ir kolektyvinės išvykos į kitus regionus, bus organizuojami mėgėjų meno kolektyvų koncertai 

Druskininkuose, kaimiškose Druskininkų apylinkėse, gerinamas informavimas įvairiose 

informavimo priemonėse. Veiklą vykdo kultūrinės veiklos administratorė, Reklamos ir 

komunikacijos specialistas, kolektyvų vadovai.  

Proceso vertinimo kriterijai 

 

Kodas Kriterijus Matavi

mo 

vienetas 

Prognoz

uojamas  

2021 m. 

faktas 

2022 m. 

planas 

2023 

m. 

planas 

202

4 

m. 

pla

nas 

P-08-01-02-01-04 

-01 

Įsigytų sceninių 

kostiumų ir instrumentų 

skaičius 

Vnt. 11 12 18 19 

P-08-01-02-01-04 

-02 

Mėgėjų meno 

kolektyvų narių 

skaičius 

Vnt. 170 170 180 200 

P-08-01-01-01-05 Studijos, būreliai, 

klubai 

Vnt. 9 9 9 9 

P-08-01-01-01-06 Studijų, būrelių, klubų 

dalyviai 

Asmuo 120 120 132 135 

P-08-01-02-01-04 

-03 

Mėgėjų meno 

kolektyvų koncertinių 

išvykų skaičius 

Vnt. 6 9 12 15 

01 priemonės P-08-01-02-

01-05 veiklos kodas 

01 priemonės P-08-01-02-01-05  pavadinimas ,,Finansuotų projektų 

skaičius‘‘ 

01priemonės P-08-01-02-01-05 veikla ,,Finansuotų projektų skaičius‘‘ aprašymas ir vykdytojas 

01 Kultūros projektų finansavimas ir administravimas Druskininkų savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka, kuriuos įgyvendina įvairios organizacijos ir fiziniai asmenys. 

Kultūrinės veiklos vadybininkas. 

Proceso vertinimo kriterijai  

 

Kodas Kriterijus Matavi

mo 

vienetas 

Prognoz

uojamas  

2021 m. 

faktas 

2022 m. 

planas 

2023 

m. 

planas 

202

4 

m. 

pla

nas 

P-08-01-02-01-

05-01 

Finansuotų kultūros 

projektų skaičius 

Vnt. 18 25 30 30 

 



 

Direktorė                                                                                                                                  

R.Viniarskaitė 

                                                                             

 

SUDERINTA: 

Turizmo, komunikacijos ir kultūros skyriaus vedėja 

V.Žagunienė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metinio veiklos plano priedas Nr.2 

 

2022 M. IŠANKSTINIS RENGINIŲ PLANAS 

Data Renginio pavadinimas 

01.13 Laisvės gynėjų diena  

02.04 Padėkos šventė 

02.26 Užgavėnių šventė 

02.16 Lietuvos Valstybės atkūrimo diena 

03.11 Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena  

04. 15|28 Šv. Velykų šventė  

04.15 Kulturos diena 

04.23|25 Narcizų žydėjimo šventė 

05.01 Motinos diena 

05.15 Šeimos diena 

05.24 M.K.Čiurlionio kelio renginiai 

05.27|29 Druskininkų kurorto šventė  

06|09 Kino festivalis „Lauko kino maratonas“ 

06.15 Gedulo ir vilties dienos minėjimas 

06|08 Renginių ciklas „Muzikiniai kurorto savaitgaliai“ 

06|08 Muzikiniai renginiai  K.Dineikos parke 

06|09 Druskininkų M.K.Čiurlionio festivalis 

06.23 Joninių šventė 

07.06 Valstybės dienos minėjimas 

07.23 Jotvingių šventė Leipalingyje 

08.5|6 29-oji regioninė Dainavos krašto šventė 

08.13 Sūrių festivalis 

08.20 Atsisveikinimas su vasara „Vasaros aidai“ 

08.27 Grikio kelias: vakar ir šiandien  

09.11 Medžio drožėjų pleneras „Lietuviško ąžuolo pasaka“ 

09.17 Verpstės festivalis (Viečiūnų seniūnija) 

09.23|25 Renginiai turizmo dienai 

10.08 Savivaldos dienos minėjimas 

10.23|31 Šviečiančių moliūgų šventė 

12.02|31 Renginių ciklas „Druskininkų Kalėdos 2022“ 

01|12 

Kiti LR Kultūros tarybai pateikti projektai: 

• Spinduliuojantys poeziją 

• Pleneras šilko fiesta 

• Leipalingio dvaro festivalis 

• Leipalingio dvaro festivalis 

01|12 Viečiūnų laisvalaikio salės renginiai 

01|12 Leipalingio  laisvalaikio salės renginiai 

01|12 Amatų centro „Menų kalvė“ renginiai 

01|12 Bendruomenės iniciatyvos ir renginiai 

01|12 Kiti renginiai 

___________________________ 



Metinio veiklos plano priedas Nr.2 

Metinio veiklos plano biudžetas* 
                                                                                       Tūkst. EUR 

Nr. Pavadini

mas 

Viso 

2022 

m.  

                                                      iš jų (finansavimo šaltiniai)**: 2023 

m. 

2024

m. Viso                                    iš jų: KPPP Kitų 

projektų 

kompensuo

tos lėšos 

ES ir 

valstyb

ės 

biudžet

o lėšos 

Pajamos 

už turto 

pardavi

mą 

Kitos 

privači

os ir 

tikslinė

s lėšos  

savivald

ybės 

biudžeto 

lėšos 

VIP biudžeti

nių 

įstaigų 

pajamos 

skolint

os lėšos 

vietinė 

rinkliava už 

naudojimąs

i kurorto 

viešąja 

infrastruktū

ra  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

01 Tikslas. Plėtoti kultūros srities paslaugas ir gerinti jų kokybę   

01 Uždavinys. Tenkinti gyventojų ir kurorto svečių kultūros poreikius, puoselėti etninę kultūrą 

01 Priemonė. Druskininkų kultūros centro veikla 

02 Priemonė. Druskininkų savivaldybės kultūros projektų finansavimas 

01 Veikla 890,2 821,7 801,7  20  
 

  66,3  2,2 910 1010 

02 Veikla 90 90 

  

20    70      90 90 

Viso 01 

priemonei: 

890,2 821,7 801,7  20  
 

  66,3  2,2 910 1010 

Viso 02 

priemonei: 

90 90 20    70      90 90 

Viso 01 

uždaviniui:  

980,2 911,7 821,7  20  70   66,3  2,2 1000 1100 

Viso 01 tikslui:  980,2 911,7 821,7  20  70   66,3  2,2 1000 1100 

VISO: 980,2 911,7 821,7  20  70   66,3  2,2 1000 1100 

 

* Asignavimai - priemonių ar veiklų įgyvendinimui užtikrinti reikalingos Savivaldybės biudžeto ar kitų finansavimo šaltinių lėšos. Savivaldybės biudžeto 

asignavimų suma turi atitikti Savivaldybės biudžete atitinkamai įstaigai numatomus skirti asignavimus. 

** Formoje pateikiami galimų finansavimo šaltinių pavydžiai. Pildant formas nurodomi aktualūs finansavimo šaltiniai suderinti su Finansų ir apskaitos skyriumi. 

 

 


