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PATVIRTINTA 

Trakų rajono savivaldybės tarybos  

2019 m. vasario 21 d. 

sprendimu Nr. S1E-22 

 

 

 

TRAKŲ RAJONO RYKANTŲ UNIVERSALUS DAUGIAFUNKCIS CENTRAS 

 

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. CENTRO PRISTATYMAS 

 

Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras, esantis Trakų rajono teritorijoje, pagal patvirtintą 2018 m. veiklos planą 

vykdo ikimokyklinę, priešmokyklinę, neformaliojo švietimo, kultūrinę ir socialinę veiklą, tenkina vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų asmenų, 

bendruomenių, Rykantų ir aplinkinių gyvenviečių gyventojų poreikius. 2018 metais Rykantų universalus daugiafunkcis centras surengė: 59 

kultūrinius - pramoginius renginius įvairių amžiaus grupių žiūrovams. 

 

                                            Trakų rajono Rykantų universalaus daugiafunkcio centro 2018 m. renginiai 

 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Renginio pobūdis Sąsaja su metiniais įstaigos 

tikslais, kultūros 

programomis 

Data 

1.  Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metai Tęstinis metų projektas 

„Trakų krašto istoriniai 

šaltiniai“ 

Lietuvos Valstybės atkūrimo 

šimtmečio metai 

Visus metus 

2.  Projektas: ,,Kaimo vietovių kultūrinės savasties 

stiprinimas sukuriant tradicinius amatus ir 

turizmą“ 

Bendruomenės renginiai Projekto vykdymas Visus metus 

3.  Trijų karalių šventė Tautinė bei religinė 

šventė 

 Sausio 5 d. 

4.  Sausio 13-osios minėjimas Atmintina / minėtina 

diena 

Lietuvos Valstybės atkūrimo 

šimtmečio metai 

Sausio 12 d. 
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5.  Lietuvos 100-mečiui skirti vaikų kūrybiniai 

mokymai 

Vasario 16d. paminėti skirta paroda 

Bendruomenės renginys Lietuvos Valstybės atkūrimo 

šimtmečio metai 

Vasario 1 d. 

6.  Užgavėnės Trakuose  Rengimas ir dalyvavimas 

renginyje Trakuose 

Vasario 10 d. 

7.  Nepriklausomybės dienos minėjimas Vasario 16 Valstybinė šventė Lietuvos Valstybės atkūrimo 

šimtmečio metai 

Vasario 15 d. 

8.  Užgavėnės Tautinė bei religinė 

šventė 

 Vasario 13 d. 

9.  Žiemos sporto šventė Sporto renginys  Vasario 24 d. 

10.  Tarptautinė moterų solidarumo diena Atmintina/minėtina diena  Kovo 8 d. 

11.  Vaikų žiemos sporto šventė Bendruomenės renginys  Kovo 6 d. 

12.  Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena  Valstybinė šventė Lietuvos Valstybės atkūrimo 

šimtmečio metai 

Kovo 9 d. 

13.  Žemės diena Atmintina / minėtina 

diena 

 Kovo 20 d. 

14.  Vydūno 150- tosios gimimo metinės Atmintina/minėtina diena  2018-Vydūno metai Kovo 22 d. 

15.  Kiaušinių marginimo pamokėlė 

Velykinių kiaušinių paroda 

Bendruomenės renginys  Kovo 29 d. 

16.  Atvelykis – vaikų Velykėlės Tautinė bei religinė 

šventė 

 Balandžio 6 d. 

17.  Tarptautinė kultūros diena Atmintina / minėtina 

diena 

 Balandžio 15 d. 

18.  Jurginės  Tautinė bei religinė 

šventė 

 Balandžio 23 d. 

19.  „Darom 2018“ Bendruomeninė 

tvarkymosi akcija 

 Balandžio 28 d. 

20.  „Lenkijos dienos Lietuvoje“ Bendruomenės renginys  Gegužės 3 d. 

21.  Motinos diena Valstybinė šventė  Gegužės 8 d. 

22.  Aš ir mano šeima. Aš ir mano draugas. Paroda 

skirta smurto ir korupcijos prevencijos programai. 

Bendruomenės renginys  Gegužės 10 d. 

23.  Rykantų Švč. Trejybės atlaidai Tautinė bei religinė Europos paveldo metai - Gegužės 26 d. 
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šventė Kultūros diena 

24.  Pavasario dviračių sporto šventė „Pažink kelius“ Bendruomenės sporto 

renginys 

 Gegužės 26 d. 

25.  Trakų vasara 2018  Bendruomenės renginys Rengimas ir dalyvavimas 

renginyje Trakuose 

Birželio 1-3 d. 

26.  Vaiku gynimo ir Tėvo diena Valstybinė šventė  Birželio 4 d. 

27.  Vasaros dienos vaikų kūrybinė dienos stovykla  Vaikų užimtumo ir 

kūrybinė stovykla 

Lietuvos skautų judėjimo 

metai 

Birželio 11-15d. 

28.  Saugos paskaita „Policijos prevencija“    

29.  Mokomasis renginys „Gamtos kūrybinė galia“  

Vasaros stovyklos vaikų darbų paroda 

Bendruomenės renginys Lietuvos skautų judėjimo 

metai 

Birželio 13 d. 

30.  Gedulo ir vilties diena Atmintina / minėtina 

diena 

 Birželio 14 d. 

31.  Rasos (Joninės) Valstybinė šventė  Birželio 24 d. 

32.  Lietuvos valstybės diena Valstybinė šventė Lietuvos atkūrimo šimtmečiui Liepos 6 d. 

33.  Šeimų turnyras „Piliakalnio gynėjai“ Bendruomenės sporto 

renginys 

 Liepos 6 d. 

34.  Autorinė Paroda „Lentvario peizažai“ Bendruomenės renginys Fotomenininkas Audrius 
Dzingeliauskas  

Rugpjūčio 1-31 d. 

35.  Žolinė Valstybinė šventė   Rugpjūčio 15d. 

36.  Juodojo kaspino ir Baltijos kelio diena Atmintina/minėtina diena   Rugpjūčio 23d. 

37.  Vaikų vasaros dienos kūrybinė-fizinė dienos 

stovykla 

Vaikų dienos užimtumo ir 

kūrybinė- fizinė lavinimo 

stovykla 

 Rugpjūčio 27-31 

38.  Mokslo ir žinių diena Atmintina/minėtina diena, 

koncertas 

 Rugsėjo 3 d. 

39.  Mokomasis renginys „Rudens kūryba“ 

Rudens gėrybių paroda 

Bendruomenės renginys  Rugsėjo 17d. 

40.  Saugos paskaita „Ugnis ne žaislas“ Bendruomenės renginys  Rugsėjo 20 d. 

41.  Psichologinė paskaita Bendruomenės renginys  Rugsėjo 24 d. 

42.  Sporto šventė „Sportas- bendravimo draugas" Bendruomenės renginys Organizatorius darželis 

„Svajonėlė“ 

Rugsėjo 26 d. 
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43.  Šeimų sporto šventė „Dviračių žygis“ Bendruomenės renginys  Rugsėjo 29 d. 

44.  Tėvo Stanislovo vardo Rykantų muziejaus 

steigimas 

Bendruomenės renginys 2018 m. „Tėvo Stanislovo 

metai“ 

Rugsėjo 30 d. 

45.  Centro gimtadienis Profesionalaus meno 

sklaida, koncertas 

 Lapkričio 23 d. 

46.  Rudenėlio šventė Tradicinis bendruomenės 

renginys, išvyka 

 Spalio 7 d. 

47.  Tarptautinė mokytojų diena Atmintina/minėtina diena, 

išvyka į koncertą 

 Spalio 3 d. 

48.  Tarptautinė mokytojų diena Atmintina/minėtina diena, 

išvyka į koncertą  

 Spalio 5 d. 

49.  Mokytojų dienos šventė „Pirmieji mokytojai“ Atmintina/minėtina diena  Spalio 4 d. 

50.  Konstitucijos diena Valstybinė šventė  Spalio 25 d. 

51.  Regos patikra bendruomenei „Aštri rega“ Bendruomenės renginys  Spalio 24 d. 

52.  Vėlinės Bendruomeninė 

tvarkymosi akcija 

 Spalio 30-31d. 

53.  Psichologinė paskaita Bendruomenės renginys  Lapkričio 2 d. 

54.  Psichologinė paskaita Bendruomenės renginys  Lapkričio 6 d. 

55.  Lenkijos nepriklausomybės diena Atmintina/minėtina diena, 

koncertas 

 Lapkričio 10 d. 

56.  Šeimų sporto šventė Bendruomenės renginys  Lapkričio 26 d. 

57.  Eglutės įžiebimo šventė Tradicinis bendruomenės 

renginys 

 Gruodžio 3 d. 

58.  Kalėdinių vainikų sukūrimo mokymai 

Kalėdinių papuošimų paroda „Advento vainikas“ 

Bendruomenės renginys  Gruodžio 4 d. 

59.  Advento popietė „Vai atvažiuoja Šv. Kalėdos“ Tautinė bei religinė 

šventė 

 Gruodžio 9 d. 

60.  Kalėdinė vaikų šventė Tradicinis bendruomenės 

renginys 

 Gruodžio 21d. 

61.  Kalėdinis padėkos vakaras  Tradicinis bendruomenės 

renginys 

 Gruodžio 27 d. 
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Pagal renginio grupę įvyko: 

 8 Valstybinės šventės; 

7 Tautinės bei religinės šventės; 

10 Atmintinos/minėtinos dienos; 

8 Bendruomenės parodos - mokymai; 

7 Bendruomenės sporto šventės; 

6 Bendruomenės renginiai-šventės; 

6 Bendruomenės paskaitos; 

2 Bendruomenės vaikų stovyklos; 

3 Profesinio meno sklaida bendruomenei; 

2 Bendruomenės talkos 

 

Vykdomi kassavaitiniai sporto užsiėmimai, dailės ir darbelių būrelio, šokių pamokos vaikams ir suaugusiems, muzikos grojimo 

būrelio, dainavimo pamokos ir aktorinis vaikų parengimas renginiams.  

Renginiuose apsilankė apie 1600 žiūrovų. Tai, kad renginiai buvo gausiai lankomi, rodo, jog bendruomenei pateikti poreikius 

atitinkantys laiko praleidimo būdai, puoselėjantys bendruomeniškumą, socialinį aktyvumą. 

Renginiai vyksta bendradarbiaujant su vietos kaimų bendruomenėmis, seniūnijomis, meno mokyklomis. Tęsiamas bendradarbiavimas 

pagal ankščiau pasirašytas bendradarbiavimo sutartis su Lydos rajono vykdomojo komiteto ideologijos, kultūros ir jaunimo skyriumi 

(Baltarusija), Lapmežciemo valsčiaus valdyba (Latvija), Vilniaus teritorinės darbo biržos Vilniaus miesto skyriumi, Minsko miesto 

valstybinės ugdymo įstaigos vaikų ir jaunimo rūmais „Zolak“ (Baltarusija), asociacija Jungtine kaimų bendruomene „Užugiriai“, asociacija 

“Kariotiškių bendruomenė”, Rykantų bendruomene, Trakų rajono Valų kaimo bendruomene, ,,Neris“, Trakų rajono Valų ir Vosyliukų kaimo 

bendruomene ,,Kaimynai“, Angelų kalvos bendruomene,  kaimo bendruomene ,,Nendrinukė“,  Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. 

Mergelei Marijai bažnyčia, Trakų kultūros rūmais, Rūdiškių kultūros centru, Lentvario kultūros rūmais, Grigiškių meno mokykla, Trakų 

meno mokykla, Rūdiškių muzikos mokykla, Grigiškių  Šventosios dvasios bažnyčia ir Rykantų Švč. Trejybės bažnyčia, Trakų Švč. Mergelės 

Marijos apsilankymo bazilika, Trakų viešoji biblioteka, Lentvario biblioteka, Rykantų biblioteka. Susitelkiant nuoširdžiam komandiniam 

darbui  rengiamos kokybiškos šventės, įgyvendinami projektai. Galime pasidžiaugti ir darbuotojų kūrybiškumu bei puikiomis 

bendradarbiavimo kompetencijomis.  

Rykantų universaliame daugiafunkciame centre veikė ikimokyklinio - priešmokyklinio ugdymo grupė, kurioje 2017/2018 mokslo 

metais buvo ugdoma  22 vaikų  iš jų 3 parengti mokyklai pagal priešmokyklinę ugdomosios veiklos programą.  

  

2018 metais Rykantų universalaus daugiafunkcio centro pasiekti tikslai: 

 

1. Ugdyti gyvenamosios vietovės įvairių interesų ir amžiaus grupių asmenų socialinius, edukacinius ir kultūrinius gebėjimus.  
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2. Užtikrinti teikiamų kultūros, sporto, socialinių bei sveikatos apsaugos paslaugų įvairovę ir prieinamumą.  

3. Vykdyti ikimokyklinį, priešmokyklinį, neformalųjį švietimą. 

4. Skatinti gyventojų įsitraukimą į socialinę, kultūrinę ir sportinę veiklą, gerinti įvairaus amžiaus bei socialinių grupių žmonių 

laisvalaikio užimtumą, įvairiapusę saviraišką, kolektyvų kūrybinę veiklą. 

5. Užtikrinti profesionalaus meno sklaidą. 

6. Stiprinti materialinę bazę ir užtikrinti veiklai skirtų patalpų priežiūrą.  

7. Plėtoti tarptautinį  bei vietinį bendradarbiavimą, glaudžiau bendradarbiauti su įvairiomis miesto, rajono, apskrities, respublikos 

institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis. 

 

II. CENTRO VEIKLA 

 

Rykantų universalus daugiafunkcis centras – tai įstaiga, kuri puoselėja krašto tradicijas, tenkina gyventojų kultūrinius poreikius, ugdo 

kūrybinę iniciatyvą, įprasmina laisvalaikį, atnaujina ryšius su bendruomenėmis, viešai teikia kultūros paslaugas, sudaro sąlygas visuomenei 

ir kiekvienam jos nariui dalyvauti užimtumo procesuose, pritraukia įvairaus amžiaus žmones į sportinius užsiėmimus, užtikrina 

profesionalaus meno sklaidą, vykdo ikimokyklinį – priešmokyklinį neformalųjį švietimą, atviras naujovėms ir partnerystei. 

   

Rykantų universalus daugiafunkcis centras atlieka šias funkcijas: 

 vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programas, atsižvelgdamas į vietos ir 

Rykantų universalus daugiafunkcio centro bendruomenės reikmes, taip pat vaikų poreikius ir interesus;  

 teikia informacinę, socialinę pedagoginę pagalbą; 

 tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu organizuoja papildomas paslaugas (klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita); 

 užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią ugdymosi ir darbo aplinką; 

 kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę;  

 organizuoja vaikų užimtumą, vaikų maitinimą dieną; 

 formuoja, planuoja ir organizuoja kultūrinę veiklą;  

 rūpinasi vietos bendruomenės turiningu laisvalaikio užimtumu, meniniu ugdymu; 

 organizuoja ir teikia savišvietos, kultūros (etninės kultūros ir profesionalaus meno sklaidos, mėgėjų meno kolektyvų, studijų, 

būrelių veiklos organizavimo, pramoginių, edukacinių ir kitų renginių organizavimo ir kt.) paslaugas; 

 organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimą; 

 kuria ir įprasmina šiuolaikines modernias meno veiklos formas; 

 organizuoja etninę kultūrą, mėgėjų meną populiarinančius renginius, tenkina kitus bendruomenės kultūrinius poreikius; 

 tenkina sociokultūrinius bendruomenės poreikius; 
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 renka ir analizuoja informaciją apie asmenis, kuriems reikia socialinių paslaugų; 

 teikia informaciją apie suteiktas kultūros, švietimo ir socialines paslaugas Trakų rajono savivaldybės administracijai; 

 plėtoja savanoriškumo ir tarpusavio pagalbos idėjas vietos bendruomenėje; 

 sudaro palankias sąlygas veikti Rykantų universalus daugiafunkcis centro lankytojų organizacijoms, skatinančioms dorovinį, 

tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir 

saviraiškos poreikius; 

 organizuoja vietos bendruomenės sportinę, sveikatingumo skatinimo veiklą;  

 ruošia ir įgyvendina vaikų vasaros poilsio, vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programas; 

 dalyvauja projektuose, projektų konkursuose, kurių realizavimas padeda stiprinti materialinę bazę, intelektualinius resursus, 

ryšius su socialiniais partneriais, sudaro galimybę plėtoti vaikų ir suaugusiųjų užimtumo veiklą; 

 bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir užsienio nevyriausybinėmis organizacijomis bei privačiomis įmonėmis, įvairiais 

socialiniais partneriais ir institucijomis; 

 sudaro sąlygas darbuotojų profesiniam tobulėjimui; 

 viešai skelbia informaciją apie Rykantų universalaus daugiafunkcio centro veiklą. 

 

Formuodamas naujas ir tęsdamas išlaikytas tradicijas, siekdamas savo tikslų, 2018 metais Centras įgyvendino šiuos uždavinius: 

 

1. Puoselėjo papročių ir tradicijų tęstinumą. 

2. Organizavo tradicinius bei kitokius renginius, skatino ir telkė visuomenės narius dalyvauti kultūriniuose renginiuose, pilietinėse 

iniciatyvose, mėgėjų meninėje kūryboje, kitose saviraiškos užsiėmimuose. 

3. Sudarė sąlygas sportinės veiklos populiarinimui.  

4. Rūpinosi tautinio tapatumo išsaugojimu. 

5. Užtikrino įvairiapusę meninę veiklą, kolektyvų įkūrimą. 

6. Sudarė sąlygas visiems bendruomenės nariams dalyvauti projektinėje veikloje ir kituose renginiuose. 

7. Burė ir rūpinosi tautodailininkų kūryba. 

8. Rengė ir įgyvendino projektus, plėtojo tarpregioninį ir tarptautinį bendradarbiavimą. 

9. Rinko ir fiksavo paprotinį paveldą, skleidė etnines vertybes visuomenėje. 

10. Sudarė sąlygas profesionalaus meno sklaidai. 

11. Ruošė projektus ir teikė paraiškas kultūros programoms, kultūros projektų konkursams. 

12. Skatino vietos tradicijų ir papročių sklaidą, krašto kultūrinio savitumo gyvybingumą. 

13. Užtikrino galimybę visiems bendruomenės nariams giliau pažinti kultūrą, jos reiškinių įvairovę. 

14. Ugdė darbuotojų profesinį meistriškumą, skatino motyvaciją sudarė sąlygas kvalifikacijos kėlimui. 
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2018 m. vykdyta veikla bei  renginių įvairovė suteikė galimybę prasmingai praleisti laiką, įgyti naujų gebėjimų, suvienyti ir išplėsti 

bendruomenę.   

Siekiant ugdyti gyvenamosios vietovės įvairių interesų ir amžiaus grupių asmenų socialinius, edukacinius ir kultūrinius gebėjimus, 

užtikrinti teikiamų kultūros, sporto, socialinių bei sveikatos apsaugos paslaugų įvairovę ir prieinamumą buvo sudarytos sąlygos kultūros, 

amatininkų, sveikatos ir sporto specialistų patirties sklaidai ir perimamumui.   

 

2018 metai UNESCO paskelbti Europos paveldo metais. 2018 metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Lietuvos Valstybės 

atkūrimo šimtmečio, Vydūno, Lietuvos skautų judėjimo, Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų 

jubiliejaus minėjimo metais, Tėvo Stanislovo metais. Centras prisidėjo prie Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos 

įgyvendinimo tikslų, kurių įprasminimui rengė renginius paskelbtų reikšmių 2018 m. įprasminimui. Centras dalyvavo organizuojamuose 

konkursuose paramai gauti. Projektas pagal pateiktą paraišką Lietuvos kultūros tarybai, Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamą 

programą „Tolygi kultūrinė raida“, projektinė paraiška vaikų vasaros stovyklai. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas Centre vykdomas 

pagal patvirtintus ugdymo planus, darželio priešmokyklinės ir ikimokyklinės grupių vaikai dalyvauja visuose Centre organizuojamuose 

renginiuose. Muzikiniuose užsiėmimuose įgyvendinamas neformalus ugdymas, suteikiantis galimybę atrasti naujus gebėjimus ir pomėgius. 

Būdamas atsakingas už pilietiškumo ugdymą ir pilietinės visuomenės formavimą, Centras organizavo valstybinių švenčių ir 

atmintinų datų minėjimus. 

 

 

2018 metų Rykantų universalaus daugiafunkcio centro užsiėmimai 

 

 Pavadinimas Data Dalyvių skaičius 

 

1. Aerobikos užsiėmimai suaugusiems 2018m. 30 

2. Šokiai 3-7 vaikams 2018 m. 25 

3. Šokiai 7-14 metų vaikams 2018 m. 25 

4. Dailė 3-7 metų vaikams 2018 m. 25 

5. Dailė 7-14 metų vaikams 2018 m. 25 

6. Muzika 3-7 metų darželio vaikams 2018 m. 25 

7. Muzika 7-14 metų vaikams 2018 m. 25 

8. Teatro būrelis 3-7 metų vaikams 2018 m. 10 

9. Teatro būrelis 7-14 metų vaikams 2018 m. 5 
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10. Dvi vaikų vasaros dienos stovyklos 2018 m. birželis, rugpjūtis 30 

    

 

Siekiant skatinti gyventojų įsitraukimą į socialinę, kultūrinę ir sportinę veiklą buvo suorganizuotos dvi vaikų vasaros kūrybinės 

dienos stovyklos, trukusios po vieną savaitę. Kiekviena kūrybinės stovyklos dieną buvo skatinama mąstyti apie įvairiausius dalykus - koks 

būsi kai užaugsi, kokių sutiksi savo gyvenimo kelyje puikių žmonių ir aplankysi nuostabias pasaulio vietas, kad vėl galėtumei grįžti į gimtą 

kraštą ir jį puoselėti, garsinti gerais darbais, skambiomis dainomis, linksmais šokiais ir draugiška bendruomene.  

Organizuojamos aktyvios vaikų dienos stovyklos ir kviečiami 7-14 metų moksleiviai dalyvauti kūrybinėje - pažintinėje programoje. Vaikai 

kiekvieną dieną keliavo į žygius po Rykantų apylinkes, o taip pat atliko užduotis, mokėsi dainų ir kūrė darbelius iš surinktų gamtinių 

medžiagų. Tai buvo aktyvios stovyklos, skirtos norintiems ne tik pažinti Rykantų apylinkes ir istoriją, bet ir kurti, piešti, sportuoti, mokytis 

bendravimo patirties. 

Renginiai organizuoti taikant naujoves bei atsižvelgiant į gyventojų siūlymus ir iniciatyvas, pasitelkiant rėmėjų lėšas ir 

bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ir organizacijomis, aptariama ir įvertinama renginių kokybė, atsižvelgta į specialistų 

rekomendacijas, atsiliepimus spaudoje, pasisakymus apie renginius. 2018 m. vienu didžiausių Centro renginių tapo Vasario 16, valstybinė 

šventė – Rasos (Joninės), Rykantų universalaus daugiafunkcio centro gimtadienis ir kt.  

Vykdant ikimokyklinį, priešmokyklinį, neformalųjį švietimą ugdymo procesas buvo organizuojamas vadovaujantis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programa. Vaikų darželyje dirbo 5 darbuotojai, iš jų 3 pedagogai, 2 auklėtojos padėjėjos. Trakų r. Rykantų 

universaliame daugiafunkciame centre veikė 2 grupės „Boružėlė“ ir ,,Pelėdžiukai“. 2018 metais ,,Pelėdžiukų“ priešmokyklinio ugdymo 

grupėje buvo ugdoma 14 , o ikimokyklinio ugdymo grupėje ,,Boružėlėje“ buvo ugdoma 15  vaikų.  

2018 metais Trakų r. Rykantų universaliame daugiafunkciame centre buvo organizuojami neformalaus ugdymo būreliai : šokis, 

muzika, dailė, teatras, sportas ir užsiėmimus vedė 5 pedagogai. 

Ugdymas individualizuojamas atsižvelgiant į kiekvieno vaiko poreikius, kurie numatomi savaitės veiklos planuose. Vaikų ugdymosi 

veikla ir pasiekimai vertinami pagal parengtą ir Rykantų universalaus daugiafunkcio centro direktoriaus patvirtintą vaikų pasiekimų aprašą. 

Ugdytinių pasiekimai vertinami tris kartus per metus. Kad pažinti vaiką, vertinta jo fizinė, socialinė, komunikacinė, meninė ir pažintinė 

branda. Apibendrinus ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo rezultatus, išsiaiškintos silpniausios ir 

stipriausios kompetencijos. Vaikams skirtos individualios užduotys silpniausiai įvertintoms kompetencijoms ugdyti. 

Atsižvelgiant į metinį veiklos planą vaikų darželis įgyvendino iškeltus prioritetus: gerino ugdymo kokybę, taikė ugdymo metodus, 

sistemingai planavo ugdomąją veiklą. 

Vaikų veikloje atsirado pedagogų ir vaikų inicijuotų stebėjimų, eksperimentų. Nuolat buvo įrenginėjami įvairūs stendai įvairioms 

šventėms. Pedagogai organizavo valandėles, renginius, kuriuose ugdomas vaikų emocinis saugumas, kuriama saugi emocinė aplinka. Į 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių veiklas buvo integruojama prevencinė veikla. Per metus, pasitelkiant vaikų draugą Amsį – 

Trakų policijos atstovus, visuomenės sveikatos priežiūros specialistus, priešgaisrinės saugos Trakų skyrių, Centro darželio grupėse pravestos 

prevencinės veiklos: „Būk saugus kelyje“, „Ugnis ne žaislas“, psichologinės paskaitos tėvams ir vaikams. Nemažas dėmesys skirtas meninės 
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vaikų kompetencijos ugdymui. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikučiams kelis kartus per  savaitę buvo vedami 

muzikinio ugdymo užsiėmimai, šokių pamokos, dailės ir darbelių užsiėmimai, aktoriniai gebėjimai renginių metu.  

Vaikų vertybinių nuostatų, pilietiškumo ugdymui, renginiuose ir repeticijose vaikai mokomi mylėti supančią aplinką ir gimtąjį kraštą. 

Kartu su vyresniojo amžiaus vaikais bei tėvais ugdytiniai dalyvavo Centre vykusiuose renginiuose, Laisvės gynėjų dienos – Sausio 13-osios 

minėjime“, Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos – Vasario 16-osios minėjimas, Žemės dienos renginyje, Vaikų verbų edukaciniame 

užsiėmime, Mamos dienos šventiniame koncerte, Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos renginyje. Kalėdinio 

laikotarpio vaikų  ir bendruomenės šventėse renginių metu vaikai gauna teigiamų emocijų, ugdomi pilietiškumo, bendrystės jausmai. 

Užtikrinant profesionalaus meno sklaidą Centro renginiuose dalyvavo: Veronika Povilionienė, Petras Vyšniauskas, Ričardas Mikalajūnas, 

grupė“Funky”.  

2018 m. Rykantų universalaus daugiafunkcio centro darbuotojų skaičius 

 

 Bendras darbuotojų skaičius:                                                                                     18                           

1. Vadovai ir kiti administracijos darbuotojai (direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas, buhalteris, sekretorė) 

4 

2. Ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo pedagogai 3 

3. Kultūros renginių ir sporto organizatoriai 6 

4. Aptarnaujantis personalas (IT specialistas, ūkvedys, auklėtojos padėjėja, 

valytojas)  

5 

  
10 Centro darbuotojų per metus kvalifikaciją seminaruose: 3 iš jų  skirti švietimo įstaigų vadovams, 3 iš jų buhalteriniais ir apskaitos 

klausimais, 1 iš jų viešųjų pirkimų organizavimo klausimais, 5 iš jų  specialiosios pedagogikos ir psichologijos tematika, 1 etnokultūrinio 

ugdymo kompetencijos klausimais.  

Darbuotojų skaičiaus kitimas per metus: 2018 m. pradžioje dirbo 18 darbuotojų, 2018 m. pabaigoje dirbo 18 darbuotojų. 

 

 

III. INFORMACIJOS SKLAIDA 

 

2018 m. informacijos sklaidai apie Rykantų universalų daugiafunkcį centrą, jo paslaugas ir veiklą buvo skirtas ypatingas dėmesys. 

Siekiant informuoti apie vykstančius kultūrinius renginius buvo išleistos informacinės skrajutės bei kvietimai, kiekvienam renginiui buvo  

parengti skelbimai. Išleistas Rykantų universalaus daugiafunkcio centro kalendorius. Rykantų universaliame daugiafunkciame centre 

vykusių didžiųjų švenčių reklaminiai skelbimai buvo platinami Trakų r. savivaldybės interneto svetainėje www.trakai.lt.  Šioje svetainėje 

skelbiamos naujienos apie renginius bei užimtumo programas, bei viso rajono aktualijos įvairiausiais klausimais.  

http://www.trakai.lt/
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Pagrindinės žinios apie veiklą visuomenei pateikiamos Rykantų universalaus daugiafunkcio centro interneto svetainėje 

www.rykantucentras.lt . Veikia 2014 m. sukurtas Rykantų universalaus daugiafunkcio centro profilis viename iš populiariausių šiandienos 

internetinėje erdvėje, socialiniame tinklapyje Facebook. Per šiuos metus jį aplankė tūkstančiai lankytojų. Šiame puslapyje skelbiami renginių 

anonsai, naujienos bei švenčių akimirkos. Čia sukauptas didelis kiekis įvairių renginių nuotraukų , kurias kiekvieną savaitę peržiūri šimtai 

lankytojų. Šiame tinkle vyksta aktyvus ir operatyvus dalijimasis informacija apie Rykantų centro veiklą viešojoje erdvėje. Visi renginiai 

fotografuojami, o sukaupta medžiaga saugoma skaitmeninėse laikmenose.   

 

 

IV. FINANSAVIMO ŠALTINIAI, TURTAS 

 

Įstaiga finansuojama Trakų rajono savivaldybės biudžeto bei mokinio krepšelio lėšomis. 2018 metais patvirtinta 189780,00 Eur 

asignavimų, iš jų MK lėšos – 29000,00 Eur . Vykdant Švietimo įstaigų veiklos programą, ugdymui surinkta 8600,00 Eur. Iš kitų šaltinių; 

4261,23 Eur. 

Iš šių lėšų vaikams nupirktos ugdymo priemonės: piešimo popierius, molis, guašas, flomasteriai, pieštukai, žirklės, lavinamieji 

žaidimai, knygelės. Minėtomis lėšomis įsigyta priemonių vaikų pažinimo, komunikavimo, sveikatos saugojimo kompetencijoms ugdyti. 

Priemonių grupės aplinkai įrengti: kalėdinės dekoracijos, pirmosios pagalbos rinkinys ir kitas ugdymo inventorius.  

MK lėšomis finansuojami pedagoginiai etatai, kvalifikacijos kėlimas, įsigyta priemonių vaikų pažinimo, komunikavimo, sveikatos 

saugojimo kompetencijoms ugdyti.  

 

 

Finansavimo šaltinis Suma 2018 m. 

Eur 

Lėšų panaudojimas Suma, Eur 

Trakų rajono 

savivaldybės biudžeto 

lėšos  

184355,50 Darbo užmokestis  116800,00 

Soc. draudimo įmokos 35560,00 

Mityba 800,00 

Ryšio paslaugos 96,00 

Darbdavių socialinė parama 226,00 

Kvalifikacijos kėlimas 284,00 

Komunalinės paslaugos 17104,00 

Kitos paslaugos  15910,00 

Ilgalaikis turtas 3000,00 

http://www.rykantucentras.lt/
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Rėmėjų lėšos  

Trakų rajono 

savivaldybė 

 

 

450,00 Kitos paslaugos 450,00 

Trakų rajono 

savivaldybė 

 

3500.00 

 

Renginių vykdymui ir valstybinių švenčių 

minėjimams 

 

3500,00 

VMI 2 proc. parama 311.23 Kitos prekės ir išlaidos 311,23 

 

 

2018 m. Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras teikė paraiškas projektinei veiklai įgyvendinti:  

1. Projektas „KAIMO VIETOVIŲ KULTŪRINĖS SAVASTIES STIPRINIMAS VYSTANT TRADICINIUS AMATUS IR TURIZMĄ“ 

pagal bendradarbiavimo per sieną programą LATVIJA-LIETUVA-BALTARUSIJA 2014-2020 metais. (300876,34 Eur.), projektas 

patvirtintas. 

2. Lietuvos kultūros tarybai teikėme paraišką ,,Stovykla jaunimui ,,Pilietiškumas – čia ir dabar- praktiniai įgūdžiai“ (6000,00 Eur.)  

finansavimas negautas. 

 

Rykantų UDC direktorius        ________________                  Dariuš Nedvecki 

                                (ataskaitą rengusio asmens pareigos)                         (parašas)                             (vardas, pavardė) 


