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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 Nedvecki 

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 

 

Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras (toliau – Centras)  yra Trakų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Įstaigos steigėjas – 

Trakų rajono savivaldybės taryba. Centro paskirtis – teikti vaikams, jaunimui ir suaugusiems asmenims socialines, kultūros ir švietimo paslaugas. 

Centras vykdo nuostatuose numatytas veiklas: ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, vaikų ir suaugusiųjų neformalųjį švietimą, kultūros renginių 

organizavimą, sporto renginių organizavimą, laisvalaikio užimtumo paslaugų organizavimą ir teikimą, socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą. 

Vykdomomis veiklomis siekiama mažinti kaimo vietovėse gyvenančių įvairaus amžiaus asmenų socialinę atskirtį, tenkinant bendruomenės 

sociokultūrinius poreikius. 

Įgyvendinant veiklos planą Centras sutelkia darbuotojų, ugdytinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), bendruomenės, Centro savininko, rėmėjų  turimus 

materialius ir nematerialius išteklius. 
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Centras bendrauja ir siekia bendradarbiavimo su kitomis Trakų rajono savivaldybės švietimo, kultūros bei socialinėmis įstaigomis, 

bendruomenėmis, užsienio partneriais, visuomeninėmis organizacijomis, dalyvauja kaip partneris arba svečias kitų įstaigų renginiuose ir projektuose. 

Veikla organizuojama vadovaujantis LR Konstitucija, LR įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, 

Mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais, Trakų rajono Rykantų universalaus daugiafunkcio centro nuostatais, patvirtintais Trakų 

rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 21d. sprendimu Nr. S1-226, LR Švietimo įstatymu, LR kultūros centrų įstatymu, Trakų rajono 

savivaldybės 2019–2024 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. S1E-113) bei kitais įstatymais ir teisės aktais.  

Centro veiklos programa sudaryta siekiant užtikrinti nuostatuose keliamų reikalavimų įgyvendinimą. Programa sudaryta atsižvelgiant į 

strateginius rajono tikslus, esamus ekonominius, socialinius veiksnius bei vidinius Centro išteklius. 

 

Istorija 

1936 metais Rykantų kaime buvo pastatytas pradinės mokyklos pastatas. Šiuo metu renovuotas ir veikiantis kaip  universalus  daugiafunkcis 

centras. 2014 m. rugpjūčio 21 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu nutarta 2014 m. rugsėjo 1 d. steigti Trakų rajono Rykantų universalų 

daugiafunkcį centrą. Pagal 2014 m. rugpjūčio 21 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos patvirtintus Centro nuostatų numatytas veiklos rūšis veikia 

ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės bei Trakų viešosios bibliotekos filialas. Nuo 2014 veikla 

vykdoma pagal Centro nuostatus. 

 

Centro organizacinė struktūra 

Centro veiklą organizuoja direktorius pagal įstaigos steigėjo – Trakų rajono savivaldybės tarybos patvirtintus Centro strateginį ir metinį planus. 

Direktorius pavaldus Trakų rajono savivaldybės tarybai. 

Centro valdymo struktūra 

Centro valdymo struktūra patvirtinta direktoriaus 2017 m. vasario 1 d.  įsakymu Nr.V-5 

Centre veikia: Centro taryba, Ugdymo grupės taryba, Centro Vaiko gerovės komisija, Centro Darbo taryba. 

Centro administracija: direktorius, direktoriaus pavaduotojas, vyr. buhalteris, sekretorius. 
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Centro pedagogai: grupių auklėtojai, sporto ir meninio ugdymo mokytojai. 

Centro techninis personalas: ūkvedys, valytojas, auklėtojų padėjėjai. 

 

Žmogiškieji ištekliai 

Pagal 2018 m. rugsėjo 13 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimą, Centre patvirtintas 5,1 pedagoginių darbuotojų etatų skaičius, ir 9,8 –

kitų darbuotojų etatų skaičius. Darbuotojai dirba pagal pareigines nuostatas ir nuolat tobulina savo kvalifikaciją. 

Centro taryba - aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, atstovaujanti darbuotojus, bendruomenės narius, tėvus (globėjus, rūpintojus), telkianti 

bendruomenę kolegialiam Centro veiklos sričių klausimams nagrinėti ir spręsti. 

Ugdymo grupės taryba telkia ugdymo grupės ugdytinių, pedagogų, tėvų (globėjų) bendruomenę, ugdymo grupės valdymui, padeda spręsti 

ugdymo grupės aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems interesams. 

Vaiko gerovės komisija organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos 

kūrimą, švietimo programų pritaikymą ugdytiniams ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. 

Darbo taryba yra darbuotojų atstovaujamas organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovauja jų 

interesams. 

 

Materialiniai ištekliai  

Centro materialinę baze sudaro 2014 m. renovuotas pastatas su sporto aikštele, įgyvendinus Trakų rajono savivaldybės projektą „Universalaus 

daugiafunkcio centro Rykantų kaime įsteigimas“, baldai, kompiuterinė įranga bei jų tinklai, programinė įranga, komunikacinė įranga, garso ir šviesos 

įranga, fotografavimo įranga, buitinė technika, kitas materialus turtas. 

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

salė, dušo kabinos, persirengimo kambariai ir sandėliavimo patalpos. Centrui būtina transporto priemonė maisto atvežimui, organizuojamų renginių 

aptarnavimui, kurie vyksta ne Centre ir socialiai remtinų vaikų, gyvenančių atokesniuose kaimuose ir vienkiemiuose, pavėžėjimui į Centro 

organizuojamus užsiėmimus. 
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Planavimo sistema 

Planavimo struktūrą sudaro Centro strateginis planas, metinis veiklos planas, priešmokyklinio ugdymo planas, ikimokyklinio ugdymo planas. 

Planams sukurti sudaromos darbo grupės, o atskirais atvejais pasiūlymai ir idėjos planams teikiami įvairių susirinkimų ir pasitarimų metu. Su 

strateginiu planu, metine veiklos programa supažindinami Centro darbuotojai, bendruomenė, ugdytinių tėvai susirinkimuose ir centro interneto 

svetainėje. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą. 

 

         Finansiniai ištekliai 

Centro finansinius išteklius sudaro: 

1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Trakų rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos 

pagal patvirtintas sąmatas; 

2. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal 

pavedimus; 

3. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos. 

4. Specialiųjų programų lėšos. 

Ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo sistemos 

Prisijungimui prie interneto veikia vietinis, belaidis wi-fi tinklas. Įstaiga naudojasi laidinio ir mobiliojo telefono ryšio paslaugomis. Informacija 

siunčiama paštu ir el. paštu.  Šiuo metu įstaigoje kompiuterizuotos 9 darbo vietos. 

Pranešimai apie įstaigos veiklą visuomenei skelbiami Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.trakai.lt  ir įstaigos interneto 

svetainėje www.rykantucentras.lt. Veikia Centro vartotojo paskyra socialiniame tinklapyje Facebook. Juose skelbiami renginių anonsai, naujienos bei 

švenčių akimirkos.  

 

 

http://www.trakai.lt/
http://www.rykantucentras.lt/
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Centro veiklos kontrolė 

Vykdoma švietimo stebėsena vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais švietimo stebėsenos rodikliais ir 

nustatyta tvarka bei Centro direktoriaus inicijuojamu veiklos vertinimo bei įsivertinimo procesu. Centro veiklą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės ir švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka, prižiūri Trakų rajono savivaldybė. Finansinės veiklos kontrolę vykdo įgaliotos Valstybės 

kontrolės institucijos ir Trakų rajono savivaldybė. 

Centras valdo patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo įstatymų ir Trakų rajono savivaldybės tarybos nustatyta 

tvarka. Turtas tausojamas ir racionaliai tvarkomas. Turtas naudojamas tik Centro nuostatuose numatytai veiklai vykdyti.  

Centro higieninę ir maisto kokybės priežiūrą vykdo Trakų rajono valstybinė maisto ir veterinarinė tarnyba bei Trakų visuomenės sveikatos 

centras. 

 

II SKYRIUS 

ĮSTAIGOS STRATEGIJA 

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

ir aplinkinių kaimų gyventojų poreikius, formuojant  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 Rykantų ir aplink juos esančių gyvenamųjų vietovių 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 įstaigomis, meno kolektyvais. Vyksta 

bendradarbiavimas su universaliais daugiafunkciais centrais. Plečiamas projektinis bendradarbiavimas su Baltarusijos, Lenkijos ir Latvijos 

bendruomenėmis. 
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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) 

 Reikalingas mikroautobusas pritaikytas vaikų pervežimui  

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 

 Gyventojų pasyvumas 

 

 

Centre šiuo metu dirba 22 darbuotojai, iš jų 9 pedagogai, renginių organizatoriai, kartu vedantys šokio, dailės, muzikos ir teatro būrelius bei 

sporto organizatorius. Centras įsikūręs renovuotame pastate su įrengta sporto aikštele, įgyvendinus Trakų rajono savivaldybės projektą „Universalaus 

daugiafunkcio centro Rykantų kaime įsteigimas“. Veikia ikimokyklinio - priešmokyklinio ugdymo grupė, Trakų rajono savivaldybės viešosios 



8 
 

bibliotekos Rykantų skyrius, vyksta sporto ir muzikos, dailės, šokių, dramos 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 2021 M.  

  

Seimas yra priėmęs dešimt nutarimų dėl 2021 metų: 

Seimo nutarimą Nr. XIII-3274 „Dėl 2021 metų paskelbimo Jono Karolio Chodkevičiaus metais“; 

Seimo nutarimą Nr. XIII-3275 „Dėl 2021 metų paskelbimo Vytauto Mačernio metais“; 

Seimo nutarimą Nr. XIII-3277 „Dėl 2021 metų paskelbimo Juozo Zikaro metais“; 

Seimo nutarimą Nr. XIII-3276 „Dėl 2021 metų paskelbimo kardinolo Vincento Sladkevičiaus metais“; 

Seimo nutarimą Nr. XIII-3273 „Dėl 2021 metų paskelbimo Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metais“; 

Seimo nutarimą Nr. XIII-3278 „Dėl 2021 metų paskelbimo Juozo Lukšos-Daumanto metais“; 

Seimo nutarimą Nr. XIII-2955 „Dėl 2021 metų paskelbimo Abiejų Tautų Respublikos Gegužės 3-iosios Konstitucijos ir Tarpusavio įžado metais“; 

Seimo nutarimą Nr. XIII-2471 „Dėl 2021 metų paskelbimo Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metais“; 

Seimo nutarimą Nr. XIII-2472 „Dėl 2021 metų paskelbimo Archyvų metais“; 

Seimo nutarimą Nr. XIII-2594 „Dėl 2021 metų paskelbimo Marijos Gimbutienės metais“. 

 

 

 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3d6cc680c03511eaae0db016672cba9c?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=6740bb99-aa1b-4c77-b6f6-c7d1d68e16e0
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/839744f2c03511eaae0db016672cba9c?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=6740bb99-aa1b-4c77-b6f6-c7d1d68e16e0
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/37a13462c03611eaae0db016672cba9c?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=6740bb99-aa1b-4c77-b6f6-c7d1d68e16e0
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d2b0c020c03511eaae0db016672cba9c?positionInSearchResults=3&searchModelUUID=6740bb99-aa1b-4c77-b6f6-c7d1d68e16e0
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d89e5932c03411eaae0db016672cba9c?positionInSearchResults=4&searchModelUUID=6740bb99-aa1b-4c77-b6f6-c7d1d68e16e0
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a1b43412c03611eaae0db016672cba9c?positionInSearchResults=5&searchModelUUID=6740bb99-aa1b-4c77-b6f6-c7d1d68e16e0
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d71260909c1a11ea9515f752ff221ec9
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6e4f5380ef5211e99681cd81dcdca52c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0ecde790ef5311e99681cd81dcdca52c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a42642f0176811ea9d279ea27696ab7b
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Valstybinės kultūros politikos įgyvendinimas:  

Trakų rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginis veiklos planas (2019 m. rugsėjo 26d. sprendimu Nr. S1E-113) bei kitais įstatymais ir 

teisės aktais. 

Rengiant 2020 m. veiklos planą atsižvelgta į patvirtintą 2019–2024 m. Rykantų UDC strateginį veiklos planą bei Centro veiklos analizę. 

Centro tikslus ir uždavinius sėkmingai įgyvendinti padėjo 2020 m. vykdyta veikla bei  renginių įvairovė, kuri suteikė galimybę gyventojams, 

Centro lankytojams prasmingai praleisti laiką, įgyti naujų žinių, gebėjimų, suvienyti ir išplėsti bendruomenę. Centras teikė kokybiškas kultūros, sporto, 

švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkino kaimo vietovėse gyvenančių įvairaus amžiaus asmenų, bendruomenės 

sociokultūrinius poreikius. Direktoriaus įsakymu sudarytos darbo grupės ir komisijos: Centro taryba, Ugdymo grupės taryba, Vaiko gerovės komisija, 

Darbo taryba sėkmingai atlieka savo darbą bei teikė rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus. 

Centro pastate veikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupė, Trakų viešosios bibliotekos filialas, Centre vykdoma kultūrinė veikla – 

organizuojami renginiai ir šventės, vyksta įvairūs sporto, muzikos, dailės, teatro, šokio užsiėmimai. 

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.  Centro organizuojamuose renginiuose per 2019 metus apsilankė apie 1600 žiūrovų ir dalyvių. 

Per Centro veikos šešerių metų laikotarpį, renginių padidėjo daugiau nei dvigubai. Nuo 25 renginių 2015 metais, Centro veiklos pradžioje, iki 

2020 metais įvykusių 48 renginių. Rykantų universalus daugiafunkcis centras nuolat teikia paraiškas įvairiems projektams. Rengiami renginiai 

pagrindinėms valstybinėms šventėms pažymėti; Nepriklausomybės dienos minėjimas, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena, Motinos diena, 

Tėvo diena, Rasos (Joninės), Lietuvos valstybės diena, Žolinė. Kitos valstybinės šventės, kurių šventimo pobūdis šeimose, Vėlinės, Kalėdų, Naujųjų 

metų šventės Centre pažymimos bendruomeniniais reginiais: Vėlinių tvarkymosi akcija, advento popietės, Kalėdinės vaikų šventės, advento 

mokomosios parodos, Eglutės įžiebimo šventės, Kalėdinis padėkos vakaras. Šios bendruomenės šventės Centre tampa įprastomis. Juose dalyvauja 

Rykantų ir Valų, Vosyliukų, Lentvario, Grigiškių, Trakų, Rūdiškių ir kt. bendruomenių žmonės. Įprastomis tampa ir Centro organizuojamos tautinės 

bei religinės šventės bendradarbiaujant su bendruomenėmis ir Rykantų Švč. Trejybės bažnyčia, daugelyje renginių tiesiogiai dalyvaujantys bažnyčios 

dvasininkai, atstovai. Centre nusistovėjo atmintinų/minėtinų dienų minėjimo renginiai: Sausio 13-oji, Tarptautinė moterų solidarumo diena, Žemės 
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diena, Gedulo ir vilties diena, Juodojo kaspino diena ir Baltijos kelio diena, Mokslo ir žinių diena, Tarptautinė mokytojų diena, Konstitucijos diena, 

Vėlinės, Lenkijos nepriklausomybės diena. Bendruomenės sporto renginiai vyksta visai metų laikais. Vykdomos bendruomenės tvarkymosi akcijos.  

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 „Kariotiškių bendruomenė”, Rykantų bendruomene, Trakų rajono Valų kaimo bendruomene, 

,,Neris“, Trakų rajono Valų ir Vosyliukų kaimo bendruomene ,,Kaimynai“, asociacija „Angelų kalvos bendruomenė“,  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 rajono savivaldybės viešąja biblioteka, jos Lentvario ir Rykantų filialais. 

Susitelkiant nuoširdžiam komandiniam darbui  rengiamos kokybiškos šventės, įgyvendinami projektai. Galime pasidžiaugti ir darbuotojų kūrybiškumu 

bei puikiu bendradarbiavimu. Birželio mėnesį pradėtas įgyvendinti Europos sąjungos finansuojamą projektą ENI-LLB-1-098 „Kaimo vietovių 

tapatumo stiprinimas per tradicinius amatus ir turizmą“. Pagrindinis projekto vykdytojas – Lydos rajono vykdomojo komiteto kultūros skyrius. 

Partneriai Lietuvoje – Rykantų universalus daugiafunkcis centras, Neries regioninio parko direkcija, Trakų rajono savivaldybė. Rykantų centre bus 

įrengtos medžio dirbtuvės, skirtos gaivinti ir populiarinti tradicinę medinių namų puošybą. Siekiant, kad dirbtuvės atlieptų regionui būdingas etnines 

tradicijas, sumanyta ekspedicija, kurios metu pasienio regione tarp Lietuvos ir Baltarusijos renkama etnografinė medžiaga. Pirmoji ekspedicijos dalis 

liepos 22–26 dienomis vyko Lydos ir Varanavo rajonuose Baltarusijos Respublikoje. Antroji ekspedicijos dalis vyko rugpjūčio mėnesį Lietuvos 

teritorijoje. Aplankyti kaimai Neries regioniniame parke, Šalčininkų ir Rudaminos apylinkėse, Dieveniškės ir Senųjų Trakų kaimas. 

Renginiai organizuoti taikant naujoves, išmaniąsias technologijas,  bei atsižvelgiant į gyventojų siūlymus ir iniciatyvas, pasitelkiant 

rėmėjų lėšas ir bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ir organizacijomis, aptarta ir įvertinta renginių kokybė, atsižvelgta į specialistų rekomendacijas, 

atsiliepimus spaudoje, pasisakymus apie renginius.  
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Vykdant ikimokyklinį, priešmokyklinį, neformalųjį švietimą Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras įstaiga, kurioje 

teikiamos švietimo, kultūros, sporto, socialinės paslaugos. Ugdytiniai. Centre veikia 2 grupės ir ugdoma 26 ugdytiniai. 

Tėvai turi teisę dalyvauti darželio savivaldos institucijų veikloje, vaikų ugdymo procese, gauti informaciją apie vaiko ugdymo sąlygas ir 

rezultatus. Tėvai bendradarbiauja su darželio darbuotojais, sprendžiant vaiko ugdymo ir priežiūros klausimus, padeda sudaryti reikiamas sąlygas vaiko 

ugdymui ir priežiūrai. Nustatyta tvarka moka už vaiko išlaikymą darželyje.   

Vaikai į darželį priimami vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. 

 

V SKYRIUS  

ĮSTAIGOS 2021 M. VEIKLOS TURINYS  

Centro numatomi 2021 m. veiklos tikslai ir uždaviniai: 

1. Tikslas – užtikrinti efektyvų įstaigos vykdomos veiklos tęstinumą ir tikslinę plėtrą. 

Uždaviniai: 

1. Organizuoti tradicinius bei rekreacinio pobūdžio renginius, siekiant telkti vietos bendruomenių narius kultūriniuose renginiuose, 

pilietinėse iniciatyvose, mėgėjų meninėje bei kitokioje prasmingą laiko užimtumą užtikrinančioje veikloje. 

2. Sudaryti sąlygas ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią bendruomenę, organizuojant sporto užsiėmimus, susitikimus, šventes bei varžybas. 

3. Teikiamų paslaugų dėka plėsti vietos bendruomenių narių kultūrinį bei socialinį pasaulėvaizdį. 

 

2. Tikslas – užtikrinti aukštą įstaigoje teikiamų paslaugų kokybę ir nuolatinį jų tobulinimą. 

Uždaviniai: 

1. Didinti įstaigos personalo profesinę kompetenciją. 

2. Dalintis gerąja patirtimi bei pasiekimais, bendradarbiaujant su Lietuvos ir užsienio partneriais. 

3. Racionaliai naudoti įstaigos išteklius. 
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3. Tikslas – rūpintis tautinio tapatumo ir vietos tradicijų išsaugojimu. 

Uždaviniai: 

1. Pagal galimybes rūpintis istorinio paveldo objektais Rykantų seniūnaitijos ribose. 

2. Bendradarbiauti su vietos bendruomenėmis, išsaugant  esamas vietos tradicijas. 

3. Organizuoti tautiškumą ir tradicijų savitumą puoselėjančius renginius, susitikimus, seminarus. 

 

4. Užtikrinti aukštos kokybės vaikų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bei įvairaus amžiaus grupių neformalaus švietimo paslaugas, 

taikant tradicinių ir inovatyvių metodų visumą. 

Uždaviniai: 

1. Siekti nuoseklios tęstinės veiklos. 

2. Organizuoti darnų, orientuotą į vaiką ugdymo (ši) procesą. 

3. Kurti, turtinti ir plėtoti aplinką, skatinančią vaikų ir jų šeimos narių sveikos gyvensenos nuostatų formavimą. 

4. Puoselėti optimaliausią šeimos ir darželio sąveiką. 

 

2021 metų Centro prioritetinės veiklos sritys yra: 

1. Trakų rajono savivaldybės plėtros nuostatų vykdymas; 

2. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas; 

3. Seminarų, edukacinių užsiėmimų organizavimas; 

4. Jaunimo įtraukimas į sportinę ir kultūrinę veiklą, skatinimas dalyvauti projektuose; 

5. Įdomių veiklų, popiečių senjorams organizavimas; 

6. Moterų klubo organizavimas; 

7. Bendruomenių poreikių tenkinimas; 
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8. Įvairių vietos bendruomenių socialinių grupių, socialines rizikas patiriančių šeimų, vaikų, jaunimo bei senjorų socialinės atskirties 

mažinimas; 

9. Sąlygų meno mėgėjų veiklai sudarymas; 

10. Sąlygų profesionaliam menui eksponuoti ir vystyti sudarymas; 

11. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir profesinių kompetencijų tobulinimas. 

 

Numatomos tęstinės 2021 metų veiklos 

Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Veiklos laikas 

1.  Moterų klubas 1 kartą per savaitę 1–1,5 val. 

2.  Sporto užsiėmimai 2 kartus per savaitę 1 val. 

3.  Muzikos pamokos 2 kartus per savaitę 1 val. 

4.  Dailės ir rankdarbių užsiėmimai 2 kartus per savaitę 1– 1,5 val. 

5.  Choreografijos užsiėmimai 2 kartus per savaitę 1.5– 2 val. 

6.  Teatro būrelis 2 kartus per savaitę 1 val. 

 

Rengiant renginius: 

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

2. TIKSLAS: Etninės kultūros sklaida; 

3. TIKSLAS: Sporto veika ir netradicinės šventės 
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                                                             Trakų rajono Rykantų universalaus daugiafunkcio centro 2021 m.  renginiai 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Renginio pobūdis Sąsaja su metiniais įstaigos 

tikslais, kultūros programomis 

Data 

1.  „Trakų krašto istoriniai šaltiniai“ Tęstinis metų projektas 

 

„2021 metai paskelbti Archyvų 

metais“ 

Visus metus 

2.  Projektas: ,,Kaimo vietovių kultūrinės savasties 

stiprinimas sukuriant tradicinius amatus ir 

turizmą“ 

Tęstinis metų projektas 

 

Meno dirbtuvių Rykantų UDC 

veikla 

Visus metus 

 

3.  Planuojamas projektas „Socialinė plėtra, 

skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir 

socialinę atskirtį“ 

Tęstinis metų projektas 

 

„Šok, šok šok-aš“ šokio stovykla Rugpjūčio 24-29 d. 

4.  Projektas: „Kiekvieno vaiko sudėtingų emocinių 

patirčių transformavimas į darželio grupės 

psichologinio mikroklimato gerinimą ir 

emocinės brandos augimą“ 

Tęstinis metų projektas 

 

Pagal tolesnę projekto veiklą Visus metus 

5.  Trijų karalių šventė Tautinė bei religinė šventė Pagal Rykantų UDC 2019–2024 

strateginį veiklos planą. 

Sausio 6 d. 

6.  Sausio 13-osios minėjimas Atmintina / minėtina diena Pagal Rykantų UDC 2019–2024 

strateginį veiklos planą. 

Sausio 13 d. 

7.  Valentino diena „Gėlių kompozicijos“ paroda Bendruomenės renginys Pagal Rykantų UDC 2019–2024 

strateginį veiklos planą. 

Vasario 14 d. 

8.  Nepriklausomybės dienos minėjimas Vasario 16 Valstybinė šventė Pagal Rykantų UDC 2019–2024 

strateginį veiklos planą. 

Vasario 16 d. 

9.  Užgavėnės Rykantuose (nuotolinė veikla) Tautinė bei religinė šventė Pagal Rykantų UDC 2019–2024 

strateginį veiklos planą. 

Vasario 18 d. 

10.  Tarptautinė moterų solidarumo diena Atmintina/minėtina diena Pagal Rykantų UDC 2019–2024 

strateginį veiklos planą. 

Kovo 8 d. 

11.  Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena 

KOVO 11 

Valstybinė šventė Pagal Rykantų UDC 2019–2024 

strateginį veiklos planą. 

Kovo 11 d. 

12.  Žemės diena Atmintina / minėtina diena Pagal Rykantų UDC 2019–2024 

strateginį veiklos planą. 

Kovo 19 d. 

13.  Kiaušinių marginimo pamokėlė. 

Velykinių kiaušinių paroda 

Bendruomenės renginys Pagal Rykantų UDC 2019–2024 

strateginį veiklos planą. 

Balandžio 2 d. 
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14.  „Darom 2021“ 

 

Bendruomeninė 

tvarkymosi akcija 

Pagal Rykantų UDC 2019–2024 

strateginį veiklos planą. 

Balandžio 3 d. 

15.  Atvelykis – vaikų Velykėlės Tautinė bei religinė šventė Pagal Rykantų UDC 2019–2024 

strateginį veiklos planą. 

Balandžio 11 d. 

16.  Jurginės Tautinė bei religinė šventė Pagal Rykantų UDC 2019–2024 

strateginį veiklos planą. 

Balandžio 23 d. 

17.  Pavasario sporto renginys Bendruomenės sporto  

renginys 

Pagal Rykantų UDC 2019–2024 

strateginį veiklos planą. 

Gegužės mėn. 

18.  2021 metų paskelbimo Abiejų Tautų 

Respublikos Gegužės 3-iosios Konstitucijos ir 

Tarpusavio įžado metais 

Bendruomenės renginys Pagal Rykantų UDC 2019–2024 

strateginį veiklos planą. 

Gegužės 3 d. 

19.  Motinos diena Valstybinė šventė Pagal Rykantų UDC 2019–2024 

strateginį veiklos planą. 

Gegužės 5 d. 

20.  Vaikų gynimo ir Tėvo diena Valstybinė šventės Pagal Rykantų UDC 2019–2024 

strateginį veiklos planą. 

Birželio 1 d. 

21.  Trakų vasara 2020  Bendruomenės renginys Rengimas ir dalyvavimas renginyje 

Trakuose 

Birželio mėn. 

22.  Vasaros dienos vaikų kūrybinė dienos stovykla  Vaikų užimtumo ir 

kūrybinė stovykla 

Pagal Rykantų UDC 2019–2024 

strateginį veiklos planą. 

Birželio mėn. 

23.  Mokomasis renginys „Gamtos kūrybinė galia“  

Vasaros stovyklos vaikų darbų paroda 

Bendruomenės renginys Pagal Rykantų UDC 2019–2024 

strateginį veiklos planą. 

Birželio mėn. 

24.  Gedulo ir vilties diena Atmintina / minėtina diena Pagal Rykantų UDC 2019–2024 

strateginį veiklos planą. 

Birželio 14 d. 

25.  Rasos (Joninės) Valstybinė šventė Pagal Rykantų UDC 2019–2024 

strateginį veiklos planą. 

Birželio 24 d. 

26.  Lietuvos valstybės diena „Tautinė giesmė su 

bendruomene“ 

Valstybinė šventė Pagal Rykantų UDC 2019–2024 

strateginį veiklos planą. 

Liepos 6 d. 

27.  Šeimų turnyras „Piliakalnio gynėjai“ Bendruomenės sporto 

renginys 

Pagal Rykantų UDC 2019–2024 

strateginį veiklos planą. 

Liepos 6 d. 

28.  Vasaros sporto renginys Bendruomenės sporto 

renginys 

Pagal Rykantų UDC 2019–2024 

strateginį veiklos planą. 

Rugpjūčio mėn. 

29.  Rykantų dainuojamosios poezijos festivalis Profesionalaus meno 

sklaida 

Pagal Rykantų UDC 2019–2024 

strateginį veiklos planą. 

Rugpjūčio mėn. 

30.  Žolinė Valstybinė šventė  Skirtas 2020 m. paskelbimo E. Rugpjūčio 15d. 



16 
 

Šimkūnaitės metais 

31.  Juodojo kaspino ir Baltijos kelio diena Atmintina/minėtina diena  Pagal Rykantų UDC 2019–2024 

strateginį veiklos planą. 

Rugpjūčio 23d. 

32.  Vaikų vasaros dienos kūrybinė-sportinė dienos 

stovykla 

Vaikų dienos užimtumo ir 

kūrybinė- sportinė 

lavinimo stovykla 

Pagal Rykantų UDC 2019–2024 

strateginį veiklos planą. 

Rugpjūčio mėn. 

33.  Mokslo ir žinių diena Atmintina/minėtina diena, 

koncertas 

Pagal Rykantų UDC 2019–2024 

strateginį veiklos planą. 

Rugsėjo 1 d. 

34.  Liaudiškų kapelų festivalis – vakaras „Prie 

Vilsos“ Rykantų estrada (Rugsėjo mėn.) 

Festivalis (Koncertas) Pagal Rykantų UDC 2019–2024 

strateginį veiklos planą. 

Rugsėjo mėn. 

35.  Rudens sporto renginys Bendruomenės sporto  

renginys 

Pagal Rykantų UDC 2019–2024 

strateginį veiklos planą. 

Rugsėjo mėn. 

36.  Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos 

atminimo diena 

Atmintina/minėtina diena, Pagal Rykantų UDC 2019–2024 

strateginį veiklos planą. 

Rugsėjo 23 d. 

37.  Mokomasis renginys „Rudens kūryba“ 

Rudens gėrybių paroda 

Bendruomenės renginys Pagal Rykantų UDC 2019–2024 

strateginį veiklos planą. 

Rugsėjo mėn. 

38.  Rudenėlio šventė Įprastas bendruomenės 

renginys, išvyka į Lentvarį 

Pagal Rykantų UDC 2019–2024 

strateginį veiklos planą. 

Spalio mėn. 

39.  Tarptautinė mokytojų diena Atmintina/minėtina diena, 

išvyka į koncertą 

Pagal Rykantų UDC 2019–2024 

strateginį veiklos planą. 

Spalio mėn. 

40.  Mokytojų dienos šventė „Mokytojai“ Atmintina/minėtina diena Pagal Rykantų UDC 2019–2024 

strateginį veiklos planą. 

Spalio 5 d. 

41.  Konstitucijos diena Valstybinė šventė Pagal Rykantų UDC 2019–2024 

strateginį veiklos planą. 

Spalio 25 d. 

42.  Vėlinių laikotarpio akcija „Darom 2021“ Bendruomeninė 

tvarkymosi akcija 

Pagal Rykantų UDC 2019–2024 

strateginį veiklos planą. 

Spalio 30-31d. 

43.  Lenkijos nepriklausomybės diena Atmintina/minėtina diena, 

koncertas 

Pagal Rykantų UDC 2019–2024 

strateginį veiklos planą. 

Lapkričio 10 d. 

44.  Lietuvos kariuomenės diena. Kariuomenės orkestras 

ar Lietuvos šaulių sąjungos atstovai 

Atmintina/minėtina diena Pagal Rykantų UDC 2019–2024 

strateginį veiklos planą. 

Lapkričio 23d. 

45.  „Rykantų kraštas istoriniai šaltiniuose“ Paskaita „2021 metai paskelbti Archyvų 

metais“ 

Lapkričio mėn. 

46.  Centro gimtadienis Profesionalaus meno 

sklaida, koncertas 

Pagal Rykantų UDC 2019–2024 

strateginį veiklos planą. 

Lapkričio mėn. 
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47.  Kalėdinių vainikų sukūrimo mokymai 

Kalėdinių papuošimų paroda „Advento vainikas“ 

Bendruomenės renginys Pagal Rykantų UDC 2019–2024 

strateginį veiklos planą. 

Lapkričio mėn. 

48.  Eglutės įžiebimo šventė Tradicinis bendruomenės 

renginys 

Pagal Rykantų UDC 2019–2024 

strateginį veiklos planą. 

Gruodžio 1 d. 

49.  Advento popietė „Vai atvažiuoja Šv. Kalėdos“ Tautinė bei religinė šventė Pagal Rykantų UDC 2019–2024 

strateginį veiklos planą. 

Gruodžio 15 d. 

50.  Kalėdinė vaikų šventė Tradicinis bendruomenės 

renginys 

Pagal Rykantų UDC 2019–2024 

strateginį veiklos planą. 

Gruodžio 22d. 

51.  Kalėdinis padėkos vakaras  Tradicinis bendruomenės 

renginys 

Pagal Rykantų UDC 2019–2024 

strateginį veiklos planą. 

Gruodžio 29 d. 

 

 

Trakų rajono Rykantų universalaus daugiafunkcio centro direktorius                                                                                                  Dariuš Nedvecki 
                                         .............................. 

                                                                                                


