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ŽIEŽMARIŲ KULTŪROS CENTRO
2022 – ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

Trumpa 2021 metų  Žiežmarių kultūros centro veiklos įvykdymo (įgyvendinimo) analizė:
Teigiami pokyčiai: 

Įvykdytos kultūros centro veiklos priemonių plane numatytos veiklos, pasiekti pagrindiniai plane numatyti
produkto  kriterijai. Svarbiausia veikla 2021 m. I ketvirtį, dėl Covid 19 pandemijos užtikrinti  Žiežmarių
kultūros centro ir padalinių veiklos sklaidą internetinėmis priemonėmis –  edukacinių programų perkėlimas
į socialinį tinklą, renginių formato keitimas, vykdymas  ir pritaikymas pasikeitusiomis sąlygomis,  darbo
nuotoliniu būdu efektyvaus  rezultato gavimas. Socialiniame tinkle surengtos ir eksponuotos A. Jonykos
fotografijų, meno darbų parodos,  Sausio 13, Vasario 16 ir Kovo 11- osioms skirti filmuoti pasirodymai,
įtraukiant bendruomenės narius, Velykoms - vaikų folkloro programa „Ar matei Velykų bobutę?“, kultūros
dienai – bendras muzikinis  kultūros centro darbuotojų sveikinimas.   Kartu su Vilniaus etninės kultūros
centru surengtas virtualus Užgavėnių kaukių konkursas. Susisteminta ir transliuojama archyvinė medžiaga
iš anksčiau vykusių renginių. Virtualus dalyvavimas respublikiniuose  „Tramtatulio“, „Tautosakos malūno“
konkursuose. Pirmą kartą vykdyta  svarbių objektų apšvietimo akcija per Valstybės dienas. 
Nemaža dalis  renginių vyko Žiežmarių bažnyčioje  – projekto Nacionalinės premijos laureatai   Didžiojo
simfoninio orkestro koncertas, sakralinės muzikos festivalio „Giesmių vainikas“, projeketo „Muzika visai
šeimai“  Vilniaus  choro  ir  Gabrielės  Jocaitės  koncertai,  Kovo  11,  Motinos  ir  Tėvo  dienoms  skirtos
programos.   Parengti 7, finansuoti ir įgyvendinti penki 2021 m. ir du tęstiniai iš 2020 m. projektai. 
„Muzika visai šeimai“- 5007,00;               1830 dalyviai

2021-07-15 Edukacinis užsiėmimas „Švilpų gamyba“ Žiežmariai

2021-08-26 Paulinos Daukšytės koncertinė edukacinė programa 
„Smuiko melodijos“

Žiežmariai

2021-09-05 Koncertinė edukacinė programa  „Bardo pasaka 
Vienaragis“

Žiežmariai

2021-09-17 Šv. Kristoforo orkestro koncertas Žiežmarių sinagoga

2021-09-17 Gabrielės Jocaitės koncertas kartu su žiežmariete Evita 
Morkūnaite

Žiežmarių bažnyčia

2021-10-22 Edukacinis užsiėmimas „Švilpų gamyba“ Žiežmariai

2021-11-12 Teatro „Labas“ koncertinė edukacinė programa „Apie 
vėles žemėj klajojančias“

Žiežmariai

2021-11-12 Kauno fortepijoninio trio programa „Džiazuojanti lėlė“ Kruonio kultūros centras

2021-11-24 Trio „Neda Labutis Banys“ koncertinė edukacinė 
programa

Žiežmariai

2021-11-26 Kauno fortepijoninio trio programa „Muz-blox“ Palomenės kultūros centras

2021-12-09 Čiurlionio kvarteto koncertas „Muzika mechanika“ Rumšiškių kultūros centras

Nacionalinės premijos laureatai. Koncertai susitikimai – 6000,00;   1400 dalyvių

2021-07-24 2021-07-24 Jokūbo Bareikio programa „Aukštyn širdis“ Žiežmariai

2021-08-19 2021-08-19 Petro Vyšniausko ir Arkadijaus Gotesmano 
muzikinės improvizacijos nebylaus kino tema

Žiežmarių sinagoga

2021-09-14 2021-09-14 Vilniaus kvarteto ir solistų koncertas Rumšiškės



2021-10-01 2021-10-01 Dainuojančių Vilniaus aktorių programa 
„Legendos“

Ringailės

2021-10-13 2021-10-13 Du koncertai susitikimai „Aktorė Nijolė 
Narmontaitė kalbina....“

Ringailės, Žiežmariai

2021-10-17 2021-10-17 Ultra Nominum kino „Omarų sriuba“ pristatymas Žiežmarių sinagoga

2021-10-27 2021-10-27 Koncertas susitikimas su kompozitore Zita 
Bružaite

Žiežmariai

2021-12-01 2021-12-01 Čiurlionio kvarteto ir solisto koncertas Žiežmariai

2021-12-17 2021-12-17 Aktoriaus Dainiaus Svobono ir Kauno 
fortepijoninio trio programa

Žiežmariai

2021-12-28 2021-12-28 Baigiamasis Nac. premijos laureato Vlado 
Bagdono  koncertas susitikimas Autorinės dainos

Žiežmariai

„Oktavos“ – 3007,00;

Nėriaus  Pečiūros programą

DJ Lukošiūno, Vytenio Venskevičiaus  programa

 Grupės “Kanalizacija” koncertas 

Mildos  Arlauskaitės programa 

DJ Aro Vogėlos programa

 DJ Edvinas Jakas, Evelina Klidziūtė, Aivaras Alionis, Vakaris Vitkūnas

DJ Mindaugas Šimkūnas, Danill Mikėnas

Algirdas Fediajavas, - koncertas ir paskaita  

grupės "Liūtas" koncertas

Genės Dzekunskienės koncertas ir paskaita

„Įtraukiantis  Žiežmarių paveldas“ – 3000,00;

Filmas „Generolas“ gyvai įgarsino Arkadijus Gotesmanas (perkusija), Arnas Mikelėnas (akordeonas,
klavišiniai) ir Dominykas Vyšniauskas (trimitas).
Renginį pristatė režisierius Artūras Jevdokimovas

Nebylaus kino vakaras.  Petras Vyšniauskas (saksofonas, pianinas)  ir Arkadijus Gotesmanas  
(perkusija) 

Čarlio Čaplino komiška drama "Mažylis", Dmitrijus Golovanovas (pianinas) ir Arkadijus 
Gotesmanas (perkusija)

Vaikų vasaros stovykla „Maratonas“ – 2000,00; 
 Surengta 2021 m. liepos mėn. Pirmą kartą vyko Žiežmariuose ir Pakertuose. Iš viso 56 dalyviai. 

tęstiniai 2020 m. – „Muzika visai šeimai“ – 3230,00 

Klasikinės muzikos koncertas 07-25

Nac. filharmonijos  kvarteto ir solistės koncertas Ringailių salėje

Chorinės muzikos koncertas „Muzika visai šeimai“



 Išvyka ir edukacinė  „Orkestro repeticija“ koncertinė programa Nac. filharmonijoje

Baigiamasis projekto renginys -Koncertas „Con moto“ Pakertuose

;
„Muzika gyvai“ – 2280,00 ( Nacionalinio simfoninio orkestro koncertas, meno vadovas ir vyr. dirigentas
Modestas Pitrėnas).
Iš Lietuvon nacionalinio kultūros centro pagal pateiktą paraišką gauta 689.00 eurai instrumentų įsigijimui. 
Nupirktos 6 mandolinos. 
  Projektas „PROmetėjas“ įgyvendintas kartu su Prienų kultūros ir laisvalaikio centru. 

Kartu su socialiniu  partneriais organizuota:
su seniūnija  - Vasaros, kalėdinės eglė įžiebimo šventės, akcija „Kalėdinių eglučių alėja“;
 su Žiežmarių gimnazija ir mokykla darželiu „Vaikystės  dvaras“ akcijos „Visa Lietuva šoka“ ir

„Kalėdinių eglučių alėja“. sakralinės muzikos festivalio „Giesmių vainikas“, Pažaislio muzikos festivalio ir
dainuojamosios poezijos „Aukštyn širdis“  koncertai;

su  Žiežmarių  apylinkės  ir  Nemaitonių  seniūnijomis,  Pakertų  biblioteka  ewnginiai  Pakertuose,
Ringailėse, vasaros stovykla „Maratonas“ Pakertuose.  
Surengtas masišiauskias  renginys  - miesto šventė,  Vasaros šventės metu koncertavo populiariausi  šalies
atlikėjai, šventės programa apėmė dvi dienas. 
Gegužės mėn., Šv. Jokūbo asociacijos inicijuotas žygis „Jokūbo kelias“. Rugpjūčio Strošūnų  šile  surengtas
žydų masinių žudynių 80- mečio minėjimas.

Žiežmarių  sinagogoje  surengtos  4  fotografijų  parodos,  parengta  stacionari  Doros  Pilianskienės
piešinių  ekspozicija.  Rugsėjo  mėn.,  kartu  su  savivaldybe  ir  Lietuvos  žydų  bendruomene,  surengtas
sinagogos atidarymas, kuriame koncertavo Šv. Kristaforo orkestras, pianistė G. Gonzales. Sinagogoje vyko
trys projekto „Įtraukiantis  Žiežmarių paveldas“ nebylaus kino ir muzikos renginiai, projekto „Oktavos“,
skirto  elektroninės,  neformalios  muzikos  sklaidai,  koncertai  ir  paskaitos,  susitikimų  su  Nacionalinės
premijos laureatais kino „Omarų sriuba“ peržiūra.  Surengta virš 20 edukacinių užsiėmimų, priimtos grupių
ir pavienių lankytojų ekskursijos.

Vyko  kino  seansai  lauke,  tradiciniai  renginiai  Pakeruose,  Ringailėse,  Žiežmariuose.    Surengos
Joninės kartu su krepšinio turnyru 3x3, Liepos 6 d. šventė, Pažaislio muzikos festivalio,  Dainuojamosios
poezijos  „Aukštyn  širdis“,  Padėkos  vakaro,  Adventiniai,  parodų  pristatymo  renginiai,  vaikų  vasaros
stovykla, edukacinės programos. Suaugusiųjų švietimo savaitei skifrti renginiai.    .         
 Liaudiškos  muzikos  kapela,  vyrų  vokalinis  ansamblis  „Žiežmara“,  ansamblis  „Įvairi  muzika“   parengė
naujas   muzikines  programas,   rengė  koncertus  Lietuvos  valstybės  dienos  minėjimuose  Pakertuose  ir
Ringailėse, dalyvavo Motinos dienai skirtame koncerte, Joninių šventėje, vokalinių ansamblių šventėje „Ak,
ta meilė“, kituose renginiuose.   Pakertų moterų vokaliniai ansambliai parengė  naują  dainų programą, kurią
pristatė  Gedulo  ir  vilties  dienos  minėjimuose   Pakertuose,  ir  Žiežmariuose.  Rengė  šventes,  skirtas
ansambliečių jubiliejams pažymėti. Visi vokaliniai kolektyvai  dalyvavo vokalinių ansamblių šventėje „Ak,
ta meilė“. 
              Klubas „Amatų kraitė“ surengė savo darbų parodas, organizavo 5 kūrybinius-edukacinius
užsiėmimus, paruošė sveikinimus Motinos dienos šventei, prisidėjo ruošiant renginių scenografijas.
                Ringailių folkloro ansamblis atnaujino savo repertuarą, parengė naują programą, kurią atliko
Ringailių  ir  Mičiūnų bendruomenės  namuose,  koncertavo Valstybės  dienos minėjime,  Rudens šventėje,
kituose renginiuose  Ringailėse, Mičiūnuose. 
Šokių kolektyvas „Skaisgija“  dalyvavo respublikiniame festivalyje „Šokių pynė“.                          
  Dramos  studija,  paruošė  literatūrines  kompozicijas  „Istorija  kalba“,  „Mamai“,  „Gamtos  skaitiniai“,
literatūrinę kompoziciją, skirtą kardinolo Vincento Sladkevičiaus metams „Ieškokime to, kas mus vienija“,
kuri  buvo  rodoma  Žiežmarių,  Rumšiškių  bažnyčiose.  Dalyvavo  Vasario  16  d.  skirtoje   virtualioje
programoje „Kur bėga Šešupė“ 



Dailiųjų  amatų,  klubo  „Amatų  kraitė“,  floristikos,  dailės  studijos  būreliai  surengė  savo  darbų  parodas
kultūros centre, Žiežmarių bibliotekoje, Pakertų ir Ringailių padaliniuose, namuose.
  Žiežmarių gimnazijoje, savo darbus pristatė kapelų šventės „Susigrokim, kaimynėliai“ mugėje. 
Floristikos  studijos  vadovė  vedė  mokymus  suaugusiųjų  švietimo  savaitės  renginyje,  vedė  virtualius
edukacinius užsiėmimus, rengė būrelio narių parodas Strėvininkų socialinės globos namuose,  mokykloje –
darželyje „Vaikystės dvaras“.  dalyvavo  akcijoje „Kalėdinių eglučių alėja“.

Dailės studija surengė 2 darbų parodas, personalinę Viltenės Grabauskaitės parodą, paruošė erdvinį
lauko  stendą  fotografijai  „Mamai“   Dailės  studijos  nariai  dalyvavo  respublikiniuose  konkursuose
„Plunksna“ - vienas laureato ir du diplomantų diplomai, ir konkurse  „Gamtos įkvėpti“ – dvi pirmos, dvi
antros ir viena trečia vietos,  dalyvavo savivaldybės naujametinio atviruko konkurse, akcijoje „Kalėdinių
eglučių alėja“. 

Vaikų folkloro ansamblis dalyvavo respublikiniuose konkursuose „Tramtatulis“ (laureato diplomas)
ir  „Tautosakos malūnas“ (trečia  vieta),  Etnoolimpiadoje,  festivalyje  „Žilvitis  žaliuoja“, paruošė virtualią
programą „Ar matei Velykų bobutę“, dalyvavo „Švilpų fiestos“ edukacijose.   

Moterų vokalinis ansamblis „Alsyčia“ koncertavo Užuguostyje, Stakliškėse. 
                    Surengti Pažaislio muzikos festivalio, ir kiti profesionalių atlikėjų koncertai Žiežmariuose,
Ringailėse.  Surengtas  etninių  renginių  ciklas  „Metų ratu“,  apimantis  etninius,  kalendorinius,  tradicinius
renginius bei  veiklą centre ir padaliniuose.   Organizuotas renginių ciklas „Lietuva – mūsų bendras lopšys“,
skirtas   valstybės  dienų ir  atmintinų  datų  minėjimams.  Vyko  jaunimui  skirti  renginiai  –  kompiuterinių
žaidimų turnyras „Lan Parte“, kino seansai, vasaros diskotekų renginiai, karooke popietė ir kt. 

Taip pat  Žiežmariuose,  Ringailėse,  Pakertuose surengtos parodos ir jų pristatymai,   edukaciniai
amatų, kūrybiniai seminarai ir programos, vedami kultūrinės veiklos metraščiai, išspausdinti skelbimai ir
kita informacija apie renginius (virš 10 publikacijų, skelbimų) rajono žiniasklaidoje, interneto svetainėse.
Buvo tvarkomos  Pakertų senosios kapinės, surengtas mirusiųjų pagerbimas senose Pakertų kapinėse. 
Vyko darbuotojų susirinkimai birželio  ir gruodžio mėn. pabaigoje.  Kartu su kultūros taryba  vyko meno
kolektyvų įgyvendintų programų  aptarimai,  tikrinama kolektyvų veikla  ir vedamas kolektyvų ir būrelių
veiklos tikrinimo žurnalas. 
Žiežmariuose surengti du susitikimai su socialiniais partneriais dėl svarbiausių Žiežmarių kultūros centro ir
miestelio renginių, Ringailėse ir Pakertuose įvyko po tris susitikimus su socialiniais partneriais. Informacija
apie  kultūros centro  veiklą  skelbima socialiniame tinkle  „Facebook“. Buvo išspausdinti  straipsniai  apie
Žiežmarių  kultūros  centro  veiklą,  kviečiama  į  renginius  rajono žiniasklaidoje.  Pakertų  padalinio  veikla
viešinimas Pakertų interneto puslapyje. Atnaujintas interneto puslapis, dedama informacija apie renginius.  
Kvalifikacijos kėlimo seminarai Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos, Kaišiadorių rajono švietimo  ir
sporto neformaliojo švietimo paslaugų, Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centruose, dalyvavauta
tarptautiniame seminare, seminaruose folkloro, choreografijos, vokalinių ansamblių, kolektyvų vadovams.  

  Pagal  poreikį  atlikta  Ringailių  salės  sienų remontas,    instrumentų  ir  kito  inventoriaus  remonto
darbai.  

Galimybės –  Siekti, kad būtų gautas  finansavimas mobilios lauko scenos įsigijimui, o kameriniams
lauko renginiams aliuminio konstrukcijos scenos pakylos, skirtas pakankamas finansavimas  kultūros centro
mėgėjų meno kolektyvo koncertinėms išvykoms rajone ir respublikoje. Tai prisidėtų prie  kultūros centro
renginių  kokybės  ir  plėtros  gerinimo,  sprendžiant  problemas  kylančias  organizuojant  masinius  lauko
renginius,  tenkinant  bendruomenės  sustikimuose  išsakytus   poreikius   –  kad  į  Žiežmarius  atvyktų
koncertuoti žinomi atlikėjai, grupės, kad koncertai vyktų lauke.



2022 – ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

01 Tikslas Sudaryti sąlygas Žiežmarių, Žiežmarių apylinkės ir Nemaitonių seniūnijų gyventojams dalyvauti kultūroje ir ją vartoti, formuoti ir 
tenkinti Žiežmarių, Žiežmarių apylinkės ir Nemaitonių seniūnijų bendruomenių kultūrinius poreikius
Rezultato kriterijai (iki trijų vertinimo kriterijų)
Žiežmarių kultūros centro Pakertų ir Ringailių padalinių organizuotuose kultūriniuose renginiuose, veiklose dalyvių skaičiaus pokytis, 
palyginus su 2021 m.

1.1.  Uždavinys Organizuoti profesionalaus meno sklaidos, etninės kultūros, mėgėjų meno, edukacines ir sociokultūrines, kultūros
paveldo populiarinimui, kitų kultūros centro nuostatuose numatytų funkcijų  įgyvendinimui skirtas veiklas, skleisti informaciją apie

kultūros centro veiklą

Produkto kriterijai (ne daugiau keturių vertinimo kriterijų) 
- Suorganizuotų renginių skaičius;
-  Mėgėjų meno kolektyvų pasirodymų kultūros centro renginiuose, išvykose skaičius; 
 - Edukacinių programų ir dalyvių juose skaičius;
-  Bendrų renginių su socialiniais partneriais, veikiančiomis įstaigomis, organizacijomis skaičius.
01. 02. Uždavinys. Organizuoti administracines ir ūkines veiklas, gerinti teikiamų kultūros paslaugų kokybę ir įvairovę.      
Produkto kriterijai:
– Seminaruose ir kvalifikacijos kursuose kėlusių kvalifikaciją specialistų sk
 - Konkursų ir kultūros projektų, kuriems skirtas dalinis finansavimas, ir parengtų projektų skaičius. 
             - Būrelių ir kolektyvų dalyvių skaičius (nemažėjantis)
Priemonės kodas ir priemonės 
pavadinimas

Veiklos pavadinimas 
(priemonės įgyvendinimo etapai)

Vertinimo 
kriterijus 
matavimo 
vienetai 
(vykdytų 
veiklų 
skaičius)

Įgyvendini
mo data Atsakingas vykdytojas Asignavimai

Eur.
13500

I. PAGRINDINĖ VEIKLA                                                             

1.1.1. 01-01-01.
Priemonė

1.1.2. Užtikrinti 
mėgėjų meno kolektyvų, 
būrelių veiklą ir ją 
pristatyti bendruomenei, 
rengti mėgėjų meno 
kolektyvų, etninės 
kultūros, edukacinius, 
valstybės dienų, 

Mėgėjų meno veikla, renginiai 1270,00
Mėgėjų meno kolektyvų, būrelių veiklos vykdymas: 
koncertai, programos renginiuose, koncertai išvykose, 
pačių kolektyvų organizuojami renginiai

10 Visus 
metus

Mėgėjų meno kolektyvų vadovai

Būrelių, klubų, studijų veiklos vykdymas: 
dalyvavimas parodose, konkursuose, parodų 
rengimas, edukacinių programų vedimas

3 Visus 
metus

Būrelių, klubų, studijų vadovai

Tautinių šokių festivalis „Žiežmarių kviestinis“ 1 Balan
džio
mėn. 

Birutė Zubkovienė



atmintinų datų 
minėjimus, tradicinius ir 
pramoginius, 
profesionalaus meno 
renginius, edukacines 
programas skleisti  
informaciją apie veiklą 
viešose informacijos 
priemonėse 

Pakertų moterų vokalinio ansamblio 15 metų jubiliejaus šventė 1 II ketv. Laimutė Kaulakienė

Liaudiškos muzikos kapelų šventė „Susigrokim, 
kaimynėliai“

1  
Geguž
ės 
mėn.  
mėn.

Juozas Krinickas

Šventė, skirta Ringailių folkloro ansamblio veiklos 
40-mečiui 

1 Lapkri
tis

Aldona Kamantauskienė

Rajoninė vokalinių ansamblių šventė „Rudens 
žydėjimas“

1 Lapkri
tis

Juozas Krinickas

Renginių ciklas „Lietuva - mūsų bendras lopšys“, 
skirtas valstybės švenčių, atmintinų datų, 
jubiliejų, LR Seimo paskelbtų metų minėjimams

650,00

 Ciklo „Lietuva – mūsų bendras lopšys“ renginiai 
Ringailėse, Pakertuose, Žiežmariuose:
Pilietinė iniciatyva ,,Atmintis gyva, nes liudija‘‘
Laisvės gynėjų, Vasario 16, Kovo 11, Gedulo ir 
vilties, Tautiškos giesmės giedojimas, Valstybės 
dienos minėjimai ir jiems skirtos akcijos  Tame sk.:

12 Sausis
–
gruodi
s

Andrius Zubiela 
Aldona Kamantauskienė
Birutė Zubkovienė

 Vasario 16 programa „ Skambus sveikinimas 
Lietuvai““

Vasari
o 16 d.

Andrius Zubiela 
Juozas Krinickas

Protų kovos Vasario 16-osios, Valstybės atkūrimo 
dienos paminėjimui.

1 Vasari
o 16 
d. 

Andrius Zubiela, Aivaras 
Jonyka

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai skirti 
renginiai Žiežmariuose, Pakertuose, Ringailėse

3 Kovo 
9–11

Andrius Zubiela 
Aldona Kamantauskienė
Birutė Zubkovienė

Vaikų piešinių konkursas „Gimtinės spalvos“, skirtas
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti

1 Kovo 
mėn. 

Rita Dzedulionienė

Gedulo ir vilties dienos minėjimai Žiežmariuose, 
Pakertuose, Ringailėse

3 Andrius Zubiela 
Aldona Kamantauskienė
Birutė Zubkovienė

Valstybės diena. Tautiškos giesmės giedojimas 
Žiežmariuose, Pakertuose, Ringailėse

3 Andrius Zubiela 
Aldona Kamantauskienė
Birutė Zubkovienė

LR Seimo paskelbtų metų minėjimo, kitų institucijų, 3 Visus Andrius Zubiela 



organizacijų  skelbiamų akcijų renginiai metus Aldona Kamantauskienė
Birutė Zubkovienė

Etninių renginių ciklas „Metų ratu“ 1530,00

 Etninių renginių ciklo veikla Ringailių padalinyje : 
Užgavėnės, Mojava - gegužinės pamaldos 
seniūnijoje,  Motinos, Tėvo dienos, Mirusiųjų 
pagerbimo, Advento ir Kalėdiniai renginiai, 
edukacinė veikla

1  
Kovas
–
gruodi
s

Aldona Kamantauskienė

Etninių renginių ciklo veikla Žiežmarių kultūros 
centre

1 Vasari
s–
gruodi
s

Andrius Zubiela

Etninių renginių ciklo veikla  Pakertų padalinyje 
padalinyje: renginiai, talkos, akcijos, edukacinė 
veikla 

1 Visus 
metus

Birutė Zubkovienė 

Etninės kultūros renginiai:
Užgavėnės, Velykų šventė
„Margučių rytas“, Joninės, Kalėdų šventė vaikams

5 Visus 
metus

Birutė Zubkovienė

Smulkiosios tautosakos konkursas „Čiulba čiulbutis“ 1 Kovas Laima Morkūnienė

Rajoninis pasakorių konkursas „Žodis žodį gena“ 1 Geguž
ė

Aldona Kamantauskienė

Tradiciniai, pramoginiai, edukaciniai renginiai, 
parodos, veikla, vykdoma kartu su soc. 
partneriais

8350,00

Mėgėjų meno darbų parodos  ir jų pristatymai 
Žiežmariuose, Ringailėse, Pakertuose

10 Visus 
metus

Birutė Zubkovienė, Andrius 
Zubiela, Aivaras Jonyka, Aldona 
Kamantauskienė

Šokių muzikos transliacijos ir programos 3 Visus 
metus

Andrius Zubiela

Gatvės muzikos diena Žiežmariuose 1 Geguž
ės arba
Liepos 
mėn.

Andrius Zubiela

Pavasario šventė Ringailėse Aldona Kamantauskienė

Vasaros šventė, Šv. Jokūbo atlaidai, dainuojamosios 1 Liepos A. Zubiela



poezijos fest. „Aukštyn širdis“ 23 ir 
24 d.

Kompiuterinių žaidimų dienos „Lan party“ 2 Liepa, 
Gruodi
s

Andrius Zubiela

Kino naktis „Po Žiežmarių dangum“ 2 Baland
žio, 
Rugsėj
o mėn.

A. Zubiela
A. Jonyka

Subkultūrinės muzikos koncertinių programų ciklas 
„Oktavos“

6 Geguž
ė–
Rugsėj
is

Aivaras Jonyka
Andrius Zubiela

Sakralinės muzikos festivalis „Giesmių vainikas“ 1 Geguž
ė - 
spalis

Laimutė Kaulakienė

Rudens šventė Pakertuose, Jubiliatų pagerbimas 1 Spalio 
mėn. 

Birutė Zubkovienė

Padėkos vakaras Žiežmariuose 1 Gruod
žio 
mėn.

Irena Taukinaitienė

Kalėdinės eglės įžiebimo šventė Gruod
žio 
mėn.

Andrius Zubiela

Edukaciniai užsiėmimai Žiežmarių sinagogoje 1 II-IV 
ketv. 

Aivaras Jonyka

Edukaciniai užsiėmimai „Pažink Žiežmarius“. 
„Nuostabūs Žiežmariai“, 

1 II-IV 
ketv.

Aivaras Jonyka

Edukaciniai, kūrybiniai užsiėmimai. „Verbų rišimas“
„Šiaudiniai dirbiniai“

2 I ir II 
ketv.

Jurgita Treinytė

Edukaciniai-kūrybiniai užsiėmimai „Paveldėtas 
receptas ir ne tik..‘‘
Edukaciniai užsiėmimai ,,Nemaitonių krašto amatų 
gyvoji tradicija“, parodos

4 Sausis
–
gruodi
s

Aldona Kamantauskienė
Rimutis Brazinskas

Edukacinės programos „Šokime kartu!“ Tradiciniai 
šokiai“ parengimas

IV 
ketv. 

Birutė Zubkovienė

Edukacinės programos „Advento giesmės“ 
parengimas

1 IV 
ketv. 

Aldona Kamantauskienė



Informacijos apie kultūros centro veiklą skelbimas 
socialiniame tinkle facebook.

12 Sausis
–
gruodi
s

Andrius Zubiela

Ringailių padalinio kultūrinės veiklos metraščio 
vedimas

1 Sausis
–
gruodi
s

 Aldona  Kamantauskienė

Pakertų padalinio kultūrinės veiklos metraščio 
vedimas

1 Sausis
–
gruodi
s

Birutė Zubkovienė

Profesionalaus meno sklaida (koncertai, parodos) 1100,00
Linos Urbanavičienės, Petro Dzedulionio, Jurgitos 
Treinytės autorinių darbų parodos Pakertų padalinyje

3 Birutė Zubkovienė

Tarptautinio Pažaislio muzikos festivalio koncertas 1 II 
ketvirti
s

Andrius Zubiela

Projekto  „Muzika visai šeimai“ koncertai. 8 Kovas-
gruodi
s

Andrius Zubiela

Koncertai susitikimai su Nacionalinės premijos laureatais 9 Kovas
–
gruodi
s

Andrius Zubiela

Profesionalių menininkų darbų parodos ir jų pristatymai 4 Sausis
–
gruodi
s

Andrius Zubiela

Elektroninės, alternatyvios  muzikos koncertinių ir 
edukacinių renginių ciklas „Oktavos“. Dalyvauja 
profesionalūs atlikėjai

6 Geguž
ė–
Rugsėj
is

Andrius Zubiela, Aivaras Jonyka

01.01.02. Priemonė. 
Populiarinti Žiežmarių, 
Žiežmarių ir 
Nemaitonių apylinkių 
seniūnijų kultūros 
paveldą

Kultūros paveldo sklaida 600,00
Kiti kultūros paveldo puoselėjimui skirti renginiai 
netradicinėse vietose

3 Visus 
metus

A. Jonyka

Edukacinė, koncertinė veikla Žiežmarių sinagogoje 1 II–III 
ketv.

Aivaras Jonyka

Europos paveldo dienoms skirtas renginių ciklas III Aivaras Jonyka



ketv. 
Rinkti, kaupti, buities daiktus ir juos perduoti seniūnijos 
muziejui. 
Užrašinėti prisiminimus, dainas, pasakojimus, legendas, 
rinkti senąsias nuotraukas su seniūnijos vaizdais 

1 Sausis
–
gruodi
s

Aldona Kamantauskienė 

Pakertų senųjų kapinių tvarkymas 1 Lapkrit
is

Birutė Zubkovienė

II. PASLAUGŲ 
PRIEINAMUMAS IR 
KOKYBĖ
01.02.01. Priemonė. 
Vykdyti projektinę veiklą, 
užtikrinti tarpinstitucinį 
bendradarbiavimą su 
socialiniais partneriais 

Nacionalinės premijos laureatai. Koncertai, susitikimai 1 Kovas–
gruodis

Irena Taukinaitienė 

Projektų LKT, kitoms organizacijoms rengimas 3 Pagal 
skelbim
o laiką

Irena Taukinaitienė, Andrius 
Zubiela,
Aivaras Jonyka 

Parengti edukacines programas 2 Vasario 
mėn., 
Balandž
io mėn.

 Aivaras Jonyka, Jurgita Treinytė, 
Birutė Zubkovienė, Andrius 
Zubiela

Rengti meno kolektyvų programų įgyvendinimo  
aptarimus 

2 Birželio
mėn.
Gruodži
o mėn.

Kultūros centro taryba

Susitikimai su socialiniais partneriais, Žiežmarių 
bendruomene, Kaišiadorių turizmo ir verslo centru, 
Žiežmarių gimnazija, kt. 

5 Vasaris,
Birželis,
Gruodis

Irena Taukinaitienė, Andrius 
Zubiela 

Palaikyti ryšius su Nemaitonių seniūnija ir 
bendruomene, Varkalių biblioteka, rajono kultūrinėmis 
įstaigomis, Kaišiadorių turizmo ir verslo centru. 
Organizuoti rengiamų ir įvykusių renginių aptarimus

4 Sausis–
gruodis

Aldona Kamantauskienė

Palaikyti ryšius su Žiežmarių apylinkės seniūnija, 
Pakertų bendruomene,  Pakertų vaikų lopšeliu – 
darželiu, Pakertų biblioteka, rajono kultūrinėmis 
įstaigomis.
Organizuoti rengiamų ir įvykusių renginių aptarimus

4 Sausis–
gruodis

Birutė Zubkovienė

Rengti darbuotojų susirinkimus, pasitarimus veiklos 
klausimais, kultūros tarybos siūlymų svarstymus

4 Irena Taukinaitienė, Aldona 
Kamantauskienė

01.02.02.
Priemonė 

Parengti įstaigos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo planą 
2022 m.

1 Sausis Irena Taukinaitienė



Kelti darbuotojų, 
specialistų kvalifikaciją

Dalyvauti Kaišiadorių švietimo ir kultūros paslaugų
centro, individualių iniciatyvų, kultūros centro 
seminaruose.

2 Sausis–
gruodis

Aldona Kamantauskienė
Birutė Zubkovienė

Kvalifikacijos kėlimo seminarai specialistams 4 Sausis–
gruodis

Irena Taukinaitienė 

Kvalifikacijos kėlimo seminarai Kaišiadorių turizmo ir 
verslo informacijos, Kaišiadorių rajono švietimo ir 
kultūros paslaugų centruose

4 Sausis–
gruodis

Irena Taukinaitienė 

Kultūros centrų asociacijos  rengiamas tarptautinis 
seminaras kultūros įstaigų vadovams

1 Rugsėjo
mėn.

Irena Taukinaitienė 

01.02.03.
Priemonė. Vykdyti 
kultūros centro veiklų 
ir teikiamų paslaugų 
viešinimą 

Viešinimas

Teikti informaciją apie kiekvieną mėnesį planuojamus 
renginius Žiežmarių kultūros centrui.

12 Sausis–
gruodis

Aldona Kamantauskienė 

Pristatyti  Kultūros centro veiklą Knygų mugėje 1 Vasario 
mėn.

Irena Taukinaitienė

Teikti informaciją apie kiekvieną mėnesį planuojamus 
renginius Žiežmarių kultūros centrui.Teikti informaciją 
apie Pakertų padalinio kultūrinę veiklą internetinėje 
svetainėje http://pakertai.blogspot.com

12 Sausis–
gruodis

Birutė Zubkovienė

Straipsnių, skelbimų apie Žiežmarių kultūros centro  
būrelių ir kultūrinę veiklą rengimas ir viešinimas rajono 
žiniasklaidoje Skelbimų, skrajučių gaminimas 
spaustuvėje

9 Sausis–
gruodis

A. Zubiela
A. Kamantauskienė
Birutė Zubkovienė 

Nuolatinis internetinio puslapio medžiagos atnaujinimas 
ir priežiūra

12 Sausis–
gruodis

Viešųjų ryšių specialistas

Pakertų ir Ringalių padalinių veiklos metraščių vedimas 12 Sausis–
gruodis

Birutė Zubkovienė 
A. Kamantauskienė

III. BENDROSIOS FUNKCIJOS
01.02.04. Organizuoti 
ir koordinuoti kultūros
centro ir padalinių 
veiklą

Tvirtinti mėgėjų meno kolektyvų, būrelių, klubų 
programas ir užsiėmimų grafikus

S
a
us
is

Irena Taukinaitienė

Parengti, suderinti ir patvirtinti kultūros centro struktūrą,
pareigybių ir etatų sąrašą

1 S
a
us
is

Irena Taukinaitienė

Parengti ir paskelbti CVP IS sistemoje įstaigos Viešųjų 
pirkimų ataskaitą

1 S
a

Andrius Zubiela

http://pakertai.blogspot.com/


us
is

Parengti 2021 m. Kultūros centro metinės veiklos 
(statistinę) ataskaitą ir pateikti Švietimo, kultūros ir 
sporto skyriui

1 S
a
us
is

Irena Taukinaitienė

Organizuoti kultūros ir meno darbuotojų kasmetinės 
veiklos vertinimą ir parengti reikiamus dokumentus

1 V
as
ar
is

Irena Taukinaitienė

Parengti, suderinti ir patvirtinti metinį veiklos planą 1 K
o
v
as

Irena Taukinaitienė

Tvirtinti kultūros centro išlaidų, pajamų sąmatas  10 Irena Taukinaitienė

Leisti įsakymus, rengti raštus tvarkomaisiais, 
organizaciniais ir informaciniais įstaigos veiklos 
klausimais

S
a
us
is
-
gr
u
o
di
s

Irena Taukinaitienė

Parengti kiekvieno mėnesio veiklos ir renginių planus 12 S
a
us
is
-
gr
u
o
di
s

Andrius Zubiela

Parengti ir suderinti 2022 m. Dokumentacijos planą ir 
dokumentų registrų sąrašą

Planų skaičius
– 2

L
a
p
kr
iti

Gintarė Stravinskienė



s-
gr
u
o
di
s

Parengti ir patvirtinti 2022 m. Viešųjų pirkimų planą 1 K
o
v
as

Andrius Zubiela

Parengti Žiežmarių kultūros centro vadovo veiklos už  
2021 m.,  pateikti Savivaldybės tarybai pritarti

Ataskaitų 
skaičius – 1

V
as
ar
is
-
k
o
v
as

Irena Taukinaitienė

Parengti kultūros centro metinio veiklos plano  pusmečio
ir metinę ataskaitas ir pateikti savivaldybės Švietimo, 
kultūros ir sporto skyriui

2 Li
e
p
a,
G
ru
o
di
s

Irena Taukinaitienė

Parengti pusmetines ataskaitas LATGAI 4 Li
e
p
a,
sa
us
is

Andrius Zubiela, Birutė 
Zubkovienė, Aldona 
Kamantauskienė

Viešinti finansines ataskaitas įstaigos internetinėje 
svetainėje

4 P
as
ib
ai
g

Gintarė Stravinskienė



us
k
et
v.

 Nuolat peržiūrėti ir pagal poreikį parengti ir patvirtinti 
būtinas įstaigos veiklai tvarkas ir instrukcijas

S
a
us
is
–
gr
u
o
di
s

Irena Taukinaitienė, 

Tikrinti kolektyvų veiklą  ir pildyti kolektyvų ir būrelių 
veiklos tikrinimo žurnalą

10 S
a
us
is
–
gr
u
o
di
s

Irena Taukinaitienė

Užtikrinti savalaikį dokumentacijos perdavimą 
Centralizuotai buhalterijai 

1 S
a
us
is 
-g
ru
o
di
s

Gintarė Stravinskienė

01.02.05. 
Priemonė
Užtikrinti ūkinę veiklą
ir stiprinti materialinę 
bazę

Kapelos muzikos instrumentų remontas  2 P
a
g
al
p
or
ei

Irena Taukinaitienė



kį
Instrumentų derinimas (fortepijonas ir pianinai)  2 V

as
ar
is
–
gr
u
o
di
s

Irena Taukinaitienė

 Atlikti ilgalaikio ir trumpalaikio turto inventorizaciją Atliktų 
inventorizacij
ų skaičius – 2

L
a
p
kr
iti
s-
gr
u
o
di
s

Gintarė Stravinskienė, 
Inventorizacijos komisija

Vykdyti statinių techninę priežiūrą, pildyti žurnalą Užpildytas 
statinių 
techninės 
priežiūros 
žurnalas

1 
k
ar
tą
p
er
m
ė
n
es
į

Viktoras Kinderevičius

Tvarkyti teritoriją, remontuoti inventorių, atlikti 
einamuosius remonto darbus

S
a
us
is
-
gr

Viktoras Kinderevičius



u
o
di
s

Kultūros centro Ringailių, Pakertų ir Žiežmarių pastatų 
paruošimas šildymo sezonui. Išbandyti ir paruošti 
šildymo sistemą ir katilinę. Baigus kūrenimą sutvarkyti 
katilinę ir paruošti naujam kūrenimo sezonui

Tvarkingai 
veikiantis 
elektros ir 
šilumos ūkis

S
p
al
io
m
ė
n.

Irena Taukinaitienė

Užtikrinti pastatų elektros ūkio eksploataciją S
a
us
is
-
gr
u
o
di
s

Irena Taukinaitienė

Užtikrinti tinkamą įstaigos šilumos, vandentiekio ūkio 
eksploataciją

Ši
ld
y
m
o 
se
z
o
n
o 
m
et
u

Irena Taukinaitienė

Užtikrinti efektyvų netarnybinio automobilio naudojimą 
tarnybos reikmėms

Neviršyti 
skirti 
asignavimai

S
a
us
is
-
gr

Irena Taukinaitienė



u
o
di
s

Viešųjų pirkimų vykdymas -  kultūros centro 
darbuotojus aprūpinimas būtiniausiomis darbo 
priemonėmis, inventoriumi 

30 pirkimų S
a
us
is
-
V
as
ar
is

Andrius Zubiela

Administruoti darbo užmokesčiui  ir socialiniam 
draudimui skirtus asignavimus 

Laiku 
išmokėtas 
atlyginimas

K
as
m
ė
n
es
į 
ik
i 
5 
d.

Irena Taukinaitienė

Administruoti įstaigos aplinkos aptarnavimui ir 
aprūpinimui skirtus asignavimus

Laiku 
apmokėtos 
sąskaitos

K
as
m
ė
n
es
į 
p
a
g
al
p
or
ei
kį

Irena Taukinaitienė

01.02.06. Užtikrinti  Gautos lėšos:



kultūros įstaigos 
finansinę veiklą ir 
administruoti gautus 
asignavimus 

1. Iš savivaldybės biudžeto, iš jų: S
a
us
is
-
gr
u
o
di
s

205000,00

darbo užmokesčiui ir soc. draudimui 178400,00

Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo 
išlaidos

900,00

Ryšių paslaugos Laiku 
apmokėtos 
paslaugos

K
as
m
ė
n
es
į

550,00

Medikamentų ir medicininių  prekių bei paslaugų 
įsigijimo išlaidos

P
a
g
al
p
or
ei
kį

100,00

Komandiruotės Laiku 
apmokėtos 
sąskaitos

P
a
g
al
p
or
ei
kį

600,00

Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų 
įsigijimo išlaidos

300,00

Kvalifikacijos kėlimas K
ar

800,00



tą
į 
k
et
vi
rtį

Komunalinės paslaugos Laiku 
apmokėtos 
paslaugos

K
as
m
ė
n
es
į

10561,00

Informacinių technologijų prekės ir paslaugos Laiku 
apmokėtos 
sąskaitos

K
ar
tą
į 
k
et
vi
rtį

1000,00

Reprezentacinės išlaidos K
ar
tą
į 
k
et
vi
rtį

200,00

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos K
as
m
ė
n
es
į 
p
a
g
al

10589,00



p
or
ei
kį

Socialinės išmokos p
a
g
al
p
or
ei
kį

1000,00

Darbdavių socialinė parama p
a
g
al
p
or
ei
kį

1000,00

Darbdavių socialinė parama pinigais p
a
g
al
p
or
ei
kį

1000,00

2. Planuojamos lėšos iš kitų šaltinių:
Rėmėjų lėšos 200,00
projektinės lėšos 13000,00
2. Planuojamos pajamos už teikiamas paslaugas 600,00
Išlaidos, iš jų:
Prekių ir paslaugų naudojimas, iš jų: 13800,00

      




