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I SKYRIUS 
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

  

1.1. Įstaigos juridinis adresas: Vilniaus g. 5, Rykantų k., Lentvario sen., Trakų r.   

1.2. Įstaigos buveinės adresas: Vilniaus g. 5, Rykantų k., Lentvario sen., Trakų r. 

1.3. Adresas korespondencijai; Vilniaus g. 5, Rykantų k., Lentvario sen., Trakų r. 

1.4. Telefono Nr.: (8 528) 32 354 

1.5. El. pašto adresas: info@rykantucentras.lt 

1.6. Įstaigos vadovas: Dariuš Nedveckis 

1.7. Įstaigos interneto svetainė: http://www.rykantucentras.lt 

1.8. Įstaigos savininkas, Įstaigos įsteigimo metai: Trakų rajono savivaldybė (kodas 111104791), Trakų rajono savivaldybės 

tarybos, 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. S1-226 

  
II SKYRIUS 

ĮSTAIGOS STRATEGIJA 

  

Vizija  – Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras – naujas, švietimo, kultūros ir socialinių paslaugų centras, 

tenkinantis įvairius Rykantų ir aplinkinių kaimų gyventojų poreikius, formuojanti  aktyvią, kultūringą, socialiai saugią visuomenę. 

  

Misija – Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras užtikrina vietos bendruomenių kultūros, socialinių paslaugų, 

ikimokyklinio ugdymo ir sporto užimtumo poreikių tenkinimą. Sudaro sąlygas ugdyti gyvenamosios vietovės įvairių interesų ir amžiaus 

grupių asmenų socialinius, edukacinius ir kultūrinius gebėjimus, užtikrinant ikimokyklinį, priešmokyklinį, neformalųjį švietimą ir 

laisvalaikio, kultūros, socialinių bei sveikatos apsaugos paslaugų teikimą. 

Vykdant centro veiklos tikslus pastebimas Rykantų krašto gyventojų didėjantis aktyvumas, dalyvavimas renginiuose, vaikų poreikis 

įvairioje meninėje, kultūrinėje ir sportinėje veikloje, besiplečiantis žmonių bendruomeniškumas, socialinis aktyvumas, tarpusavio 

supratimas. Didėja Rykantų universalaus daugiafunkcio centro reikšmė bendradarbiaujant su vietos bendruomenėmis, su kultūros, 

švietimo  įstaigomis, meno kolektyvais. Vyksta bendradarbiavimas su universaliais daugiafunkciais centrais. Plečiamas projektinis 

bendradarbiavimas su Baltarusijos, Lenkijos ir Latvijos partneriais. 
III SKYRIUS 

ĮSTAIGOS APLINKOS ANALIZĖ 



  

  
Stiprybės 
(pagal vidinių išteklių analizę) 

         Daugiafunkcionalumas, suteikiantis galimybę 

įvairiapusiškai veiklai 

         Sėkmingai vystomas bendradarbiavimas su vietos 

bendruomenėmis 

         Platus projektinės veiklos galimybių spektras (ES, JRD, 

LR Kultūros ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija, Lietuvos kultūros taryba) 

         Istorinį palikimą turinti vietovė 

         Sporto aikštelė 

         Patraukli, jauki aplinka 

         Moderni vaikų ugdymo grupė 

         Biblioteka 

Silpnybės 
(pagal vidinių išteklių analizę) 

         Nepritaikytos patalpos sportinei veiklai, trūksta 

inventoriaus 

         Nesukurta pakankama materialinė bazė, patalpų stygius 

         Senstanti bendruomenė 

         Nėra patalpų socialinių paslaugų teikimui (skalbykla, 

vonia) 

Galimybės 
(pagal išorinės aplinkos analizę) 

         Vykdyti įvairaus pobūdžio kultūros, jaunimo, sporto 

projektus(finansavimas iš ES, JRD, LR Kultūros 

ministerijos fondų) 

         Neformalaus švietimo plėtojimas vaikams ir 

suaugusiems 

         Savanorių pasitelkimas veikloms 

         Dalyvavimas įvairiuose rajono ir respublikiniuose 

renginiuose 

  

Grėsmės 
(pagal išorinės aplinkos analizę) 

         Mažas renginių lankomumas, dėl mažėjančio gyventojų 

skaičiaus 

         Mažas kultūros darbuotojų darbo užmokestis 

         Atskirtis tarp miesto ir kaimo, bei tarp atskirų 

bendruomenių 

         Atskirtis tarp viename pastate įsikūrusių skirtingų įstaigų 

         Gyventojų pasyvumas 

         Konkurencija renginių organizavimo rinkoje 

  

Centre šiuo metu dirba 17 darbuotojų, iš jų 7 pedagogai, renginių organizatoriai, kartu vedantys šokio, dailės, muzikos ir teatro 

būrelius bei sporto organizatorius. Centras įsikūręs renovuotame pastate su sporto aikštele, įgyvendinus Trakų rajono savivaldybės 

projektą „Universalaus daugiafunkcio centro Rykantų kaime įsteigimas“. Veikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės, 

Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Rykantų skyrius, vyksta sporto ir muzikos, dailės, šokių, teatro užsiėmimai. 



Kokybiškam užimtumo organizavimo užtikrinimui, atitinkančiam higienos normas, reikalingas pagalbinis pastatas, kuriame būtų įrengta 

sporto salė, dušo kabinos, persirengimo kambariai ir sandėliavimo patalpos. 

  

 IV SKYRIUS 

SĄSAJA SU VALSTYBINE KULTŪROS POLITIKA 2018 M. 

  
2018 metus lietuvos Respublikos Seimas paskelbė: 

 Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metais; 

 Lietuvos Globėjos, Trakų Dievo Motinos, paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo metais; 

 Vydūno metais. 

Europos komisija 2018 metus paskelbė: 
 Europos kultūros paveldo metais (nematerialaus/materialaus kultūros paveldo aktualizavimas); 

  

LR Kultūros ministerija išrinko Aukštadvarį 2018 m. Mažąja Lietuvos kultūros sostine; 

  
Valstybinės kultūros politikos įgyvendinimas: 

  

Trakų rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Trakų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 2 

d. sprendimu Nr. S1-27 
  

Etninės kultūros plėtros 2015-2018 veiksmų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. liepos 22 d. įsakymu 

Nr. ĮV-500 

Regionų Kultūros plėtros 2012-2020 metų programa, patvirtinta Lietuvos respublikos kultūros ministro 2011 m. spalio 19 d. įsakymu 

Nr. ĮV-639 

Rykantų universalus daugiafunkcis centras nuolat teikia paraiškas įvairiems projektams. Projektai pagal pateiktas paraiškas: 

,,Tarpkultūriniai susitikimai su tradicija „Šaknys“ paraiška pagal programą ,,Interreg Lietuva-Polska“ 2014–2020 metais. Prisidedant 

prie Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos įgyvendinimo tikslų, kurių įprasminimui Centras dalyvauja 

organizuojamuose konkursuose paramai gauti. Projektas pagal pateiktą paraišką: bendradarbiavimo per sieną programą LATVIJA-

LIETUVA-BALTARUSIJA 2014-2020 metais. Pritarta projektui ,,Kaimo vietovių kultūrinės savasties stiprinimas sukuriant tradicinius 

amatus ir turizmą “, su partneriais iš Baltarusijos. Šio projekto tikslas – skatinti vietos bendruomenes, ypač jaunimą, domėtis savo 



gyvenamos vietos (kaimo) ir regiono istoriniu, kultūriniu ir gamtos paveldu, suteikiant galimybę įvertinti paveldo teikiamas galimybes 

kuriant vietos išskirtinumą, vystant tradicinius amatus, užimtumą, turistinį patrauklumą. 

Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarime, „Dėl 2018 metų paskelbimo Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metais“, minėjimo 

programos istoriniame naratyve, atkreiptas dėmesys į Lietuvoje (1253–1795 metai) puoselėta Lietuvos valstybingumo tradicija, 

sujungiant 1253 m. liepos 6 d. gimusią senąją Lietuvą ir 1990 m. kovo 11 d. atkurtą nepriklausomą Lietuvą. 

Praeitis suvokiama ne tik kaip priežastis iškilmingai paminėti svarbią sukaktį, bet ir kaip paskata susimąstyti apie praeities svarbą 

dabarčiai ir dabarties klausimus praeičiai. Šimtmetis atskleidė, kad mokame iš istorijos gelmės pasiimti tai, ko reikia dabarčiai. 

Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras, paskelbtame Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio programos uždavinyje, 

užtikrinant bendrą patrauklią Šimtmečio istorinio naratyvo sklaidą, mato vieną iš būdų atkreipti dėmesį į valstybingumo ištakas, Trakų 

krašto istorinius šaltinius. Visuomenei nežinomus rašytinius istorinius aktus susijusius su Trakų krašto praeitimi, išverčiant juos iš 

senosios slavų kanceliarinės kalbos į lietuvių kalbą ir paskelbiant spaudoje bei internetinėje erdvėje, Rykantų universalaus centro 

tinklapyje. 

Planuojama išversti Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščių skyriuje saugomos Trakų pakamario teismo 1586 – 1606 metų aktų 

knygos 13 aktų, kuriuose aprašoma veiksmai, vietovės, asmenys, 1590 metais steigiant bendruomeninius kuopinius teismus Trakų krašto 

žemėje. Internetinė prieiga: http://www.teismuknygos.mb.vu.lt/kolekcija/VUB01_000596307 

Prisidedant prie 2018 metų paskelbimo Vydūno metais, Rykantų universalus daugiafunkcis centras planuoja renginį skirtą Vydūno 150 

metų gimimo sukakčiai paminėti, rengiant kūrybos vakarą – koncertą su Trakų krašto literatų brolija „Aukuras“. 

2018 metus paskelbus skautų judėjimo metais, centras rengs vasaros vaikų poilsio stovyklą „Skautai“ 

Prisijungiant prie „Aukštadvaris – Mažoji Lietuvos kultūros sostinė“ ir Europos komisijos paskelbtų 2018 metų Europos kultūros 

paveldo metais ( nematerialaus/materialaus kultūros paveldo aktualizavimas), centras planuoja kartu su Trakų kultūros rūmų 

Aukštadvario filialu, kartu su vietos parapijomis, Rykantų ir Aukštadvario kapinėse, per Visų šventų dieną ir  Vėlinių laikotarpį, 

visuomenei dovanoti ir pristatyti „Atminties Knygą“, kurioje būtų surašytos visų palaidotų tose kapinėse protėvių pavardės, nuo 

seniausių laikų iki dabar. 

Tobulinamos atmintinų datų ir valstybinių švenčių renginių formų paieškos, leidžiančios plačiau pažvelgti į Lietuvos valstybingumą, 

optimistinio požiūrio sklaidą. 

  

  

  

  

  

http://www.teismuknygos.mb.vu.lt/kolekcija/VUB01_000596307


  

  

V SKYRIUS 

ĮSTAIGOS 2018 M. VEIKLOS TURINYS 

  
 

 

 

 

 
1. TIKSLAS: Organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimą 
  
Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas 
  
  
  
  

Atsakingas 
vykdytojas 

Kiti 
vykdytojai 

Įvykdymo 
terminai 

Planuojama/ 
įgyvendinta 

projektinė 

veikla 
  

   Priemonės įgyvendinimo vertinimo kriterijai 

Rodiklio 
pavadinimas, 
mato vnt. 

            Rodiklio reikšmė 

Faktinė 
2017 metų 
reikšmė 

Planuojama 
2018 metų 

reikšmė 

1 Trijų karalių šventė Rykantų 

UDC 

direktorius 

Dariuš 

Nedvedckis 

Rykantų UDC 

renginių 

organizatoriai ir 

vietos 

bendruomenės 

2018-01-06   Lankytojų 

skaičius 
40 60 

2 Sausio 13-osios minėjimas Rykantų 

UDC 
direktorius 

Dariuš 

Nedvedckis 

Rykantų UDC 

renginių 

organizatoriai 
ir vietos 

bendruomenės 

2018-01-13   Lankytojų 

skaičius 
50 100 

3. Nepriklausomybės dienos 

minėjimas 

Rykantų 

UDC 

direktorius 

Dariuš 

Nedvedckis 

Rykantų UDC 

renginių 

organizatoriai ir 

vietos 

bendruomenės 

2018-02-16   Lankytojų 

skaičius 
50 100 



4 Lietuvos 

Nepriklausomybės 

atkūrimo diena 

Rykantų 

UDC 

direktorius 

Dariuš 

Nedvedckis 

Rykantų UDC 

renginių 

organizatoriai ir 

vietos 

bendruomenės 

2018-03-11   Lankytojų 

skaičius 
50 100 

5 Motinos diena Rykantų 

UDC 

direktorius 

Dariuš 

Nedvedckis 

Rykantų UDC 

renginių 

organizatoriai ir 

vietos 

bendruomenės 

2018-05-07   Lankytojų 

skaičius 
30 100 

6. Joninės Rykantų 

UDC 

direktorius 

Dariuš 

Nedvedckis 

Rykantų UDC 

renginių 

organizatoriai ir 

vietos 

bendruomenės 

2018-06-23   Dalyvių skaičius   200 

7. Tėvo diena Rykantų 

UDC 

direktorius 

Dariuš 

Nedvedckis 

Rykantų UDC 

renginių 

organizatoriai ir 

vietos 

bendruomenės 

2018-06-04     50 80 

8. Lietuvos valstybės diena Rykantų 

UDC 

direktorius 

Dariuš 

Nedvedckis 

Rykantų UDC 

renginių 

organizatoriai ir 

vietos 

bendruomenės 

2018-07-06   Lankytojų 

skaičius 
200 500 

9. Žolinė Rykantų 

UDC 

direktorius 

Dariuš 

Nedvedckis 

Rykantų UDC 

renginių 

organizatoriai ir 

vietos 

bendruomenės 

2018-08-15   Lankytojų 

skaičius 
50 80 

10. Baltijos kelio 

dienos  minėjimas 

Rykantų 

UDC 

direktorius 

Dariuš 

Nedvedckis 

Rykantų UDC 

renginių 

organizatoriai ir 

vietos 

bendruomenės 

2018-08-23   Lankytojų 

skaičius 
20 30 

11. Mokslo ir žinių diena Rykantų 

UDC 

direktorius 

Dariuš 

Nedvedckis 

Rykantų UDC 

renginių 

organizatoriai ir 

vietos 

bendruomenės 

2018-09-03   Lankytojų 

skaičius 
60 100 



12. Konstitucijos diena Rykantų 

UDC 

direktorius 

Dariuš 

Nedvedckis 

Rykantų UDC 

renginių 

organizatoriai ir 

vietos 

bendruomenės 

2018-10-25   Lankytojų 

skaičius 
20 50 

13. Visų šventų diena 

Vėlinės 

Rykantų 

UDC 

direktorius 

Dariuš 

Nedvedckis 

Rykantų UDC 

renginių 

organizatoriai ir 

vietos 

bendruomenės 

2018-11-01   Lankytojų 

skaičius 
30 200 

 

 

 

 

 
2. TIKSLAS: Etninės kultūros sklaida 
  

  

  

  

  

  

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas 
  
  
  
  

Atsakingas 
vykdytojas 

Kiti 
vykdytojai 

Įvykdymo 
terminai 

Planuojama/ 
įgyvendinta 

projektinė 

veikla 
  

   Priemonės įgyvendinimo vertinimo kriterijai 

Rodiklio 
pavadinimas, 
mato vnt. 

            Rodiklio reikšmė 

Faktinė 
2017 metų 
reikšmė 

Planuojama 
2018 metų 

reikšmė 

1. 
  

Prisidėti prie Trakų rajono 

Nematerialaus kultūros 

paveldo sąvado kūrimo 

Rykantų UDC 

direktorius 

Dariuš 

Nedvedckis 

Rykantų 

UDC renginių 

organizatorius 
 V. Velička 

      2018       deleguoti 1 

specialistą 

2. Užtikrinti meno mėgėjų 

kolektyvų dalyvavimą 

Dainų šventėje 

Rykantų UDC 

direktorius 

Dariuš 

Nedvedckis 

Rykantų UDC 

renginių 

organizatoriai 

ir vietos 

bendruomenės 

2018     
 Dalyvių skaičius 

    

3. Organizuoti mėgėjų meno 

kolektyvų, studijų, būrelių 

veiklą 

Rykantų UDC 

direktorius 

Rykantų UDC 

renginių 

organizatoriai 

2018     
Kolektyvų 

skaičius 

  
10 

  
12 



Dariuš 

Nedvedckis 
ir vietos 

bendruomenės 
4. Projektas: ,,Kaimo vietovių 

kultūrinės savasties 

stiprinimas sukuriant 

tradicinius amatus ir 

turizmą“ 

Rykantų UDC 

direktorius 

Dariuš 

Nedvedckis 

Rykantų UDC 

renginių 

organizatoriai 

ir vietos 

bendruomenės 

2018   
102676 Eur 

  
Dalyvių skaičius 

  
  
- 

  
  

300 

5. Užgavėnės Rykantų UDC 

direktorius 

Dariuš 

Nedvedckis 

Rykantų UDC 

renginių 

organizatoriai 

ir vietos 

bendruomenės 

2018-02-23   Lankytojų 

skaičius 
  

30 
  

30 

6. Žemės diena „Vydūno 150- 

osios gimimo metinės“ 

Rykantų UDC 

direktorius 

Dariuš 

Nedvedckis 

Rykantų UDC 

renginių 

organizatoriai 

ir vietos 

bendruomenės 

2018-03-22   Lankytojų 

skaičius 
  

30 
  

100 

7. Verbų paroda Rykantų UDC 

direktorius 

Dariuš 

Nedvedckis 

Rykantų UDC 

renginių 

organizatoriai 

ir vietos 

bendruomenės 

2018-03-27   Lankytojų 

skaičius 
  

20 
  

20 

8. Velykos. Kiaušinių 

marginimas – pamokėlė 

Rykantų UDC 

direktorius 

Dariuš 

Nedvedckis 

Rykantų UDC 

renginių 

organizatoriai 

ir vietos 

bendruomenės 

2018-04-03   Lankytojų 

skaičius 
50 50 

 

 

 

 

 
3. TIKSLAS: Valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo/Trakų Dievo motinos, Lietuvos globėjos paveikslo karūnavimo 300 metų 

jubiliejaus organizavimas 
  
    Priemonės pavadinimas 
  

Atsakingas 
vykdytojas 

Kiti 
Vykdytojai 

Įvykdymo 
terminai 

Planuojama/    Priemonės įgyvendinimo vertinimo kriterijai 



  
  
  

įgyvendinta 

projektinė 

veikla 

Rodiklio 
pavadinimas, 
mato vnt. 

            Rodiklio reikšmė 

Faktinė 
2017 metų 
reikšmė 

Planuojama 
2018 metų 

reikšmė 

1. Lietuvos valstybės 

atkūrimo šimtmečio 

metai. Tęstinis metų 

projektas. „Trakų krašto 

istoriniai šaltiniai“ 

Rykantų UDC 

direktorius 

Dariuš 

Nedvedckis 

Rykantų 

UDC renginių 

organizatorius 
 V. Velička 

2018 m. 

kiekvieną 

mėnesį 

      Informacinė 

sklaida apie 

Trakų kraštą 

Lietuvos 

spaudoje ir 

internetinėje 

erdvėje 

2. Trakų Dievo Motinos, 

Lietuvos Globėjos, 

paveikslo karūnavimo 

300 metų jubiliejaus 

minėjimo metai 

Rykantų UDC 

direktorius 

Dariuš 

Nedvedckis 

Rykantų UDC 

renginių 

organizatoriai ir 

vietos 

bendruomenės 

2018-09-04     
  
  

Dalyvių skaičius 

  Minėjimas 

šventė, 

pažintinė 

išvyka, 20 

3. Chorų sakralinės muzikos 

mokymai ir koncertai 

Trakų parapijinėse 

bažnyčiose 

Rykantų UDC 

direktorius 

Dariuš 

Nedvedckis 

Rykantų UDC 

renginių 

organizatorė 
Lina 

Leparskienė 

2018 Teiktas 

projektas ir bus 

įvykdyta gavus 

finansavimą  

    Suburti 

parapijos 

chorus su 

chorvedžių 

pagalba 

 

 

 

 

 
4. TIKSLAS: Sporto veikla ir netradicinės šventės 
  
Priemonės pavadinimas 
  
  
  
  

Atsakingas 
vykdytojas 

Kiti 
vykdytojai 

Įvykdymo 
terminai 

   Priemonės įgyvendinimo vertinimo kriterijai 

Rodiklio 
pavadinimas, 
mato vnt. 

            Rodiklio reikšmė 

Faktinė 
2017 metų 
reikšmė 

Planuojama 
2018 metų 

reikšmė 



1. Žiemos sporto šventė Rykantų UDC 

direktorius 

Dariuš 

Nedvedckis 

Rykantų UDC renginių 

organizatoriai ir vietos 

bendruomenės 

2018 vasario 

mėn. 
Lankytojų skaičius 50 100 

2. Valentino diena Rykantų UDC 

direktorius 

Dariuš 

Nedvedckis 

Rykantų UDC renginių 

organizatoriai ir vietos 

bendruomenės 

2018-02-14 Lankytojų skaičius 50 60 

3. Tarptautinė moters 

diena 

Rykantų UDC 

direktorius 

Dariuš 

Nedvedckis 

Rykantų UDC renginių 

organizatoriai ir vietos 

bendruomenės 

2018-03-08 Lankytojų skaičius 30 50 

4. Pasaulinė sveikatos 

diena – maratonas 

dviračiais 

Rykantų UDC 

direktorius 

Dariuš 

Nedvedckis 

Rykantų UDC renginių 

organizatoriai ir vietos 

bendruomenės 

2018-04-07 Lankytojų skaičius 50 50 

5. Tvarkos 

akcija.„Darom 2018” 

Rykantų UDC 

direktorius 

Dariuš 

Nedvedckis 

Rykantų UDC renginių 

organizatoriai ir vietos 

bendruomenės 

2018-04-25 Lankytojų skaičius 60 60 

6. Lenkijos 

Konstitucijos Diena 

Rykantų UDC 

direktorius 

Dariuš 

Nedvedckis 

Rykantų UDC renginių 

organizatoriai ir vietos 

bendruomenės 

2018-05-03 Lankytojų skaičius   100 

7. „Trakų vasara 2018“ Rykantų UDC 

direktorius 

Dariuš 

Nedvedckis 

Trakų kultūros. rūmai 2018 birželio 

mėn. 
Lankytojų skaičius 100 100 

8. Rykantų bažnytiniai 

atlaidai 

Rykantų UDC 

direktorius 

Dariuš 

Nedvedckis 

Rykantų UDC renginių 

organizatoriai ir vietos 

bendruomenės 

2018 m. birželis Lankytojų skaičius 100 100 

9. Vaikų kūrybinė 

dienos stovykla 

„Skautai“ 

Rykantų UDC 

direktorius 

Dariuš 

Nedvedckis 

Rykantų UDC renginių 

organizatoriai ir vietos 

bendruomenės 

2018 
birželio mėn. 

Dalyvių skaičius 50 50 

10. Vasaros sporto šventė Rykantų UDC 

direktorius 

Dariuš 

Nedvedckis 

Rykantų UDC renginių 

organizatoriai ir vietos 

bendruomenės 

2018 birželis, 

liepa 
Lankytojų skaičius 60 150 



11. Centro gimtadienis Rykantų UDC 

direktorius 

Dariuš 

Nedvedckis 

Rykantų UDC renginių 

organizatoriai ir vietos 

bendruomenės 

2018 rugsėjo 

mėn. 
Lankytojų skaičius 100 100 

12. Rudenėlio šventė Rykantų UDC 

direktorius 

Dariuš 

Nedvedckis 

Rykantų UDC renginių 

organizatoriai ir vietos 

bendruomenės 

2018 rugsėjo 

mėn. 
Dalyvių skaičius Bendruomenės 

išvyka į 

Lentvario 

rudenėlio 

šventę 
50 

Bendruomenės 

išvyka į 

Lentvario 

rudenėlio 

šventę 
50 

13. Tarptautinė mokytojų 

diena 

Rykantų UDC 

direktorius 

Dariuš 

Nedvedckis 

Rykantų UDC renginių 

organizatoriai ir vietos 

bendruomenės 

2018-10-05 Lankytojų skaičius 40 80 

14. Lenkijos 

Nepriklausomybės 

diena 

Rykantų UDC 

direktorius 

Dariuš 

Nedvedckis 

Rykantų UDC renginių 

organizatoriai ir vietos 

bendruomenės 

2018-11-11 Lankytojų skaičius 50 60 

15. Draugo diena Rykantų UDC 

direktorius 

Dariuš 

Nedvedckis 

Rykantų UDC renginių 

organizatoriai ir vietos 

bendruomenės 

2018-11-29 Lankytojų skaičius Vietos 

bendruomenė 
Vietos 

bendruomenė 

16. Eglutės įžiebimo 

šventė 

Rykantų UDC 

direktorius 

Dariuš 

Nedvedckis 

Rykantų UDC renginių 

organizatoriai ir vietos 

bendruomenės 

2018 m. gruodžio 

mėn. 
Lankytojų skaičius Vietos 

bendruomenė 
Vietos 

bendruomenė 

17. Kalėdinis koncertas Rykantų UDC 

direktorius 

Dariuš 

Nedvedckis 

Rykantų UDC renginių 

organizatoriai ir vietos 

bendruomenės 

2018 m. gruodžio 

mėn. 
Lankytojų skaičius 100 100 

18. Kalėdinis padėkos 

vakaras 

Rykantų UDC 

direktorius 

Dariuš 

Nedvedckis 

Rykantų UDC renginių 

organizatoriai ir vietos 

bendruomenės 

2018 m. gruodžio 

mėn. 
Lankytojų skaičius 100 100 

        _________________________                             ___________________                             ________________________ 

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


