PATVIRTINTA
Trakų rajono savivaldybės tarybos
m. d. sprendimu Nr. S1VšĮ TRAKŲ KULTŪROS RŪMŲ 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS
I. BENDROJI DALIS
VšĮ Trakų kultūros rūmai (toliau – Trakų kultūros rūmai) yra Trakų rajono savivaldybės
viešoji pelno nesiekianti įstaiga. Steigėjas – Trakų rajono savivaldybės taryba. Trakų kultūros rūmai
įgyvendina šalies kultūros plėtros politiką puoselėjant etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuriant menines
programas, plėtojant švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą, tenkinant bendruomenės kultūrinius
poreikius ir organizuojant profesionalaus meno sklaidą.
Skleisdami šalies kultūrą bei integruodamiesi į ES, Trakų kultūros rūmai rengia ir vykdo
įvairius kultūrinės veiklos projektus ir programas, ogranizuoja šventes, festivalius miesto, rajono,
apskrities, šalies ir tarptautiniu mąstu, teikia gyventojams turiningo lasivalaikio, kultūros ugdymo ir
pramogų organizavimo bei nuomos paslaugas, skatina tautinių mažumų kultūros plėtrą, eksponuoja
įvairaus meno dailės parodas.
Savivaldybės gyventojų kultūrinė veikla, dalyvavimas mėgėjų kūrybinėje veikloje, išreiškia
visuomenės aktyvumą, jos poreikius ir vertybines nuostatas. Siekiant plėtoti Trakų krašto kultūros
veiklą, rengiamos ir įgyvendinamos kultūrinių ir pramoginių renginių programos.
Trakų kultūros rūmus sudaro Trakų kulturos rūmai ir aštuoni padaliniai: Aukštadvario,
Dusmenų, Grendavės, Bijūnų, Onuškio, Tiltų, Paluknio ir Senųjų Trakų. Kultūros rūmuose ir
padaliniuose organizuojami valstybinių švenčių minėjimo renginiai, įvairių formų laisvalaikio
užimtumas, meno mėgėjų veikla, teikiamos paslaugos, susijusios su renginių ir pramogų
organizavimu. Visi kūrybiniai darbuotojai yra kultūros darbo specialistai: režisieriai, etnografai,
renginių organizatoriai, choreografai, baigę aukštąsias ar aukštesniąsias mokymo įstaigas.
Trakų kultūros rūmai yra Lietuvos kultūros centrų asociacijos bei Lietuvos festvialių alijanso
narys, dalyvauja asociacijos organizuojamuose renginiuose. Bendrauja su kitais šalies kultūros
centrais, švietimo institucijomis, bendruomenėmis, užsienio partneriais, meno bei mokslo
įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, dalyvauja projektuose.
Trakų kultūros rūmai savo veiklą organizuoja vadovaudamiesi LR Konstitucija, LR
Vyriausybės nutarimais, Lietuvos nacionalinio kultūros centro veiklos programa, Trakų rajono
savivaldybės tarybos sprendimais, Mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais,
UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija, Trakų kultūros rūmų įstatais,
patvirtintais Trakų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 7 d. sprendimu Nr. S1-277,
Lietuvos kultūros politikos kaitos gairėmis, LR mėgėjų meno plėtros 2010-2016 metų strategija,
LR etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymu, LR regionų kultūros plėtros 2012-2020
metų programa, LR dainų švenčių įstatymu, LR kultūros centrų įstatymu, Trakų rajono
savivaldybės 2016-2025 metų strateginiu plėtros planu ir jo įgyvendinimo programa, Kultūros
puoselėjimo, kultūros paslaugų ir viešosios turizmo infrastruktūros bei paslaugų teikimo programa
ir kitais teisės aktais.
II. TRAKŲ KULTŪROS RŪMŲ VEIKLOS STRATEGIJA
Misija – Trakų kultūros rūmai inicijuoja ir užtikrina lietuvių nacionalinės kultūros tapatumą,
rūpinasi moderniosios kultūros vystymu, puoselėja Trakų krašto kultūrinį savitumą, vykdo kultūros
mainus su užsienio šalimis, siekia sudaryti patogias sąlygas laisvai kultūros raiškai, kultūros plėtrai
rajone. Tenkina vietos bendruomenės ir tautinių mažumų visų amžiaus grupių kultūros poreikius.
Vizija – Patrauklus visuomenei ir kultūros vartotojui, tautos kultūros tradicijas ir modernųjį
meną puoselėjantis kultūros centras, formuojantis gerą rajono įvaizdį Lietuvoje ir užsienyje. Įstaiga,

kokybiškai tenkinanti šiuolaikinio vartotojo bei visiems socialiniams sluoksniams priklausančių
bendruomenės gyventojų kultūrinius poreikius.
III. SITUACIJOS ANALIZĖ (SSGG)
















STIPRYBĖS
Ilgametė kultūrinio darbo patirtis rengiant
kasmetinius, tradicinius, masinius renginius.
Patirtis ruošiant ir įgyvendinant projektus.
Bendradarbiavimas su kitų Lietuvos miestų
įstaigomis, institucijomis, bendruomenėmis.
Daugumos meno mėgėjų kolektyvų dalyvių
ir vadovų kūrybinės veiklos patirtis ir
profesionalumas.
Stiprėjantis bendradarbiavimas su Trakų
rajono bendruomenėmis, seniūnijomis ir
kitomis kultūros įstaigomis.
Atidarius TAJE, atsirado daugiau galimybių
plėtoti jaunimo užimtumą.

GALIMYBĖS
Sparčiai plėtoti IT sektorių.
Atsiranda
daugiau
tarptautinio
bendradarbiavimo galimybių.
Galimybė organizuoti kultūrinius mainus su
kaimyninėmis savivaldybėmis.
Galimybė
gerinti
Kultūros
centro
infrastruktūrą teikiant projektus ES fondams.
Didėjantis visuomenės domėjimąsis kultūra.
Glaudus bendradarbiavimas su vietos
švietimo, kultūros įstaigomis ir vietos
bendruomenėmis.
Savanorių pasitelkimas veikloms.
Bendradarbiavimo galimybė su užsienio
kultūros centrais, kartu vykdant projektus.

















SILPNYBĖS
Prasta daugumos kultūros centrui
priklausančių patalpų būklė.
Dalis padalinių darbuotojų neturi darbui
ptitaikytų patalpų.
Palyginti mažas jaunimo užimtumas.
Nepakankamas
pasirengimas
rengti
projektus, finansuojamus iš ES fondų.
Finansinių išteklių stoka.
Nepakankamas
kultūros
rūmų
aprūpinimas naujomis IT.
Nepakankamai išvystyta IT infrastruktūra
kaimo vietovėse.
Kultūros srities specialistų stoka.
Menkas kultūros darbuotojų darbo atlygis.
GRĖSMĖS
Nepakankamas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės dėmesys šalies kultūrai
mažina kultūrinės veiklos galimybes.
Konkurencijos
atsiradimas
renginių
organizavimo rinkoje.
Demografinės, socialinės, ekonominės
situacijos blogėjimas šalies ir rajono
mastu.
Neužtikrintas renginių lankomumas dėl
mažų gyventojų pajamų.
Dėl nepakankamo finansavimo gali
blogėti kultūros paslaugų kokybė.
Lėšų kultūros projektams stygius.

Remiantis dabartinės situacijos analize bei ilgalaike vizija, iškeliamas toks kultūros rūmų
tikslas ir formuojami tokie uždaviniai:
Tikslas – tvarus kultūros centras, veiksmingai kuriantis ir puoselėjantis Trakų rajono
kultūrinį gyvenimą, siekia kokybiškai tenkinti gyventojų, rajono svečių kultūros poreikius, puoselėti
tautines tradicijas ir modernųjį meną, formuoti gerą rajono įvaizdį Lietuvoje ir užsienyje.
Uždaviniai:
– inicijuoti ir užtikrinti Lietuvos gyventojų kultūros tapatumą,
– rūpintis modernios kultūros vystymu,
– puoselėti Trakų krašto kultūrinį savitumą,
– vykdyti kultūros mainus,
– sudaryti patogias sąlygas laisvai kultūros raiškai ir plėtrai rajone,
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tenkinti bendruomenės įvairių tautų bei amžiaus grupių kultūros poreikius, vykdant
įvairius projektus,
atsižvelgus į SSGG analizės silpnybes bei grėsmes, tobulinti įstaigos veiklą, ieškoti
galimybių įgyvendinimo būdų ir išsaugoti stipriąsias savybes.
IV. VEIKLOS SRITYS IR KRYPTYS

1. SUPAŽINDINTI BENDRUOMENĘ SU PROFESIONALIUOJU IR ŠIUOLAIKINIU
SCENOS MENU, SUDARYTI SĄLYGAS JO RAIŠKAI

Veikla

Data

1.

Sudaryti sąlygas profesionalaus meno Visus metus.
atlikėjų pasirodymams.

2.

Rūpintis turiningu rajono gyventojų Visus metus.
laisvalaikio organizavimu.
Rengti
programas
renginių Visus metus.
finansavimui gauti.
Rengti
profesionalių
menininkų Kartą per
parodas.
mėnesį.

3.
4.

Rezultato vertinimo
kriterijai
Pasirodymų, parduotų
bilietų ir žiūrovų
skaičius.
Dalyvių ir renginių
skaičius.
Finansuotų programų
(projektų) skaičius.
Parodų ir lankytojų
skaičius.

2. SKATINTI ETNINĖS KULTŪROS SKLAIDĄ, VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINĘ
EDUKACIJĄ
Veikla
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Sudaryti sąlygas įvairių amžiaus grupių
gyventojams tenkinti kultūrinius poreikius
kultūros rūmų būreliuose ir kolektyvuose.
Eksponuoti būrelių narių parodas kultūros
rūmuose, kitose miesto ir rajono įstaigose.

Data
Visus
metus.

Rezultatų vertinimo
kriterijai
Kolektyvų ir būrelių
narių skaičius.

Kartą į Parodų skaičius.
mėnesį.
Dalyvavimo įvairiuose
konkursuose skaičius.
Organizuoti edukacinius amatų užsiėmimus Visus
Užsiėmimų ir dalyvių
ir mokymus.
metus.
skaičius.
Organizuoti tradicinius kultūros rūmų Kartą per Renginių ir dalyvių
renginius ir šventes.
metus.
skaičius.
Organizuoti tradicines kalendorines šventes. Visus
Suorganizuotų švenčių,
metus.
renginių ir dalyvių
skaičius.
Užtikrinti valstybinių švenčių dienų ir Visus
Šventinių dienų,
istorinių datų minėjimą.
metus.
istorinių datų
minėjimų ir dalyvių
skaičius.
Burti ir rūpintis tautodailininkų kūryba.
Visus
Kūrybos eksponavimo
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8.

Bendradarbiauti
įstaigomis.

su

įvairiomis

metus.
kultūros Visus
metus.

ir viešinimo kiekis.
Bendrai suorganizuotų
renginių skaičius.

3. MĖGĖJŲ MENINĖS VEIKLOS KOLEKTYVŲ KURAVIMAS, JŲ KONCERTINĖS
VEIKLOS ORGANIZAVIMAS, VEIKLOS STIPRINIMAS
Veikla
meno
vadovų
iniciatyvą ir
1. Skatinti
savarankiškumą plečiant koncertinę veiklą,
tinkamą atstovavimą rajonui respublikoje ir
už jos ribų.
prie
kolektyvų
švenčių
2. Prisidėti
organizavimo.
3. Ieškoti galimybių mėgėjų kolektyvų
koncertinių išvykų finansavimui.
meno
mėgėjų
kolektyvų
4. Inicijuoti
organizuojamus Trakų kraštui reikšmingus
renginius.
5. Kaupti ir skleisti informaciją apie mėgėjų
kūrybinę veiklą.
6. Remti vaikų bei jaunimo dalyvavimą
mėgėjų kūrybinėje veikloje.

Data
Visus
metus.

Rezultatų vertinimo
kriterijai
Surengtų koncertų ir
išvykų skaičius.

Pagal
poreikį.
Pagal
poreikį.
Pagal
poreikį.

Suorganizuotų švenčių
skaičius.
Finansavimo šaltiniai.

Pagal
poreikį.
Visus
metus.

Informacijos
sklaidos
kiekis.
Veiklose
dalyvavusių
vaikų
ir
jaunimo
skaičius.
Kolektyvų skaičius.

7. Stengtis išlaikyti esamus mėgėjų meno Visus
kolektyvus.
metus.
Visus
8. Skatinti naujų kolektyvų kūrimąsi.
metus.
Skatinti
kolektyvus
dalyvauti
projektinėje
Visus
9.
veikloje.
metus.

Renginių
skaičius.

ir

dalyvių

Naujų
kolektyvų
skaičius.
Projektų skaičius.

4. VAIKŲ IR JAUNIMO KŪRYBINĖS INICIATYVOS SKATINIMAS

1.

2.
3.

Veikla

Data

Ugdyti vaikų ir jaunimo laisvalaikio
užimtumo ir pozityvaus kūrybingumo
suvokimą.
Skatinti tradicinės kultūros išlikimo ir
jaunimo kūrybinės veiklos iniciatyvas.
Įtraukti
jaunimą
į
kultūros
rūmų
organizuojamus renginius:

Visus
metus.

Rezultatų vertinimo
kriterijai
Dalyvių
grįžtamasis
ryšys.

Visus
metus.
Visus
metus.

Iniciatyvų ir dalyvių
skaičius.
Dalyvių
skaičius.
Renginių skaičius.
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4.
5.

Tradiciniai renginiai;
Tradicinės kalendorinės šventės;
Valstybinių švenčių dienų ir
istorinių datų minėjimai;
Miesto šventė;
Projektai: „Karaliukai“, „Žaidimų istorijos“,
„Aktyvus menas“ ir kt.
Prisidėti prie Trakų Atviros Jaunimo Erdvės
organizuojamų renginių.
Bendradarbiauti su Traku rajono jaunimo
turizmo ir laisvalaikio centru, švietimo ir
kultūros įstaigomis, organizuojant jaunimo
kultūrinę veiklą.

Visus
metus.
Visus
metus.

Renginių skaičius.
Renginių skaičius.

5. KULTŪROS DARBUOTOJŲ MOTYVACIJOS SKATINIMAS IR
KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

1.

2.

3.
4.

Veikla

Data

Sudaryti sąlygas kolektyvų ir būrelių
vadovams dalyvauti seminaruose, kursuose,
mokymuose, konferencijose.
Sudaryti galimybes kultūros įstaigų
darbuotojams tobulintis ir kelti savo
kvalifikaciją.
Skleisti informaciją iš kursų ir seminarų.

Visus
metus.

Rezultatų vertinimo
kriterijai
Vadovų
kėlusių
kvalifikaciją skaičius.

Visus
metus.

Darbuotojų kėlusių
kvalifikaciją skaičius.

Pagal
poreikį.
Skatinti kultūros darbuotojus dalyvauti Visus
projektinėje veikloje, rengti projektus.
metus.

Informacijos perdavimo
kokybė.
Projektų skaičius.

6. ADMINISTRACINĖ IR ŪKINĖ VEIKLA
Rezultatų vertinimo
kriterijai
Organizuoti darbinius susirinkimus su Kartą į du Susirinkimų skaičius.
Trakų
kultūros
rūmų
padalinių mėnesius. Išspręstų
problemų,
administratoriais.
suplanuotų
darbų
skaičius.
Rengti susirinkimus su Trakų kultūros Kartą per Susirinkimų skaičius.
rūmų darbuotojais.
savaitę.
Išspręstų
problemų,
suplanuotų
darbų
skaičius.
Skleisti informaciją, gautą iš LR Kultūros Visus
Informacijos kiekis.
ministerijos ir Lietuvos nacionalinio metus.
Veikla
1.

2.

3.

Data
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4.
5.
6.

7.
8.

9.

kultūros centro.
Suteikti metodinę pagalbą padaliniams.

Visus
metus.
Suteikti pagalbą rašant ar inicijuojant Visus
projektus.
metus.
Samdyti
atitinkamos
kvalifikacijos Pagal
darbuotojus, kurie užtikrintų pavestų poreikį.
funkcijų vykdymą kultūrinei veiklai ugdyti
ir kultūriniams poreikiams tenkinti.
Užtikrinti ūkio funkcionavimo pavestų Visus
funkcijų vykdymą.
metus.
Aprūpinti įstaigą būtiniausiomis darbo Visus
priemonėmis.
metus.

Užtikrinti efektyvų transporto ir mobilios Visus
koncertinės įrangos panaudojimą.
metus.

10. Būtiniausių sistemų patikrinimas: gaisro,
signalizacijos, šilumos ir elektros ūkio.
11. Kontroliuoti Kultūros rūmų darbuotojų
sveikatos pasų galiojimą, organizuoti
sveikatos patikrinimą, darbų saugos
mokymus.
12. Parengti viešųjų pirkimų planą, atnaujinti
pirkimų sutartis, sistemingai vykdyti
pirkimus pagal patvirtintas viešųjų pirkimų
taisykles.
kasmetinę
Kultūros
rūmų
13. Atlikti
inventorizaciją.
14. Metinio dokumentacijos plano pateikimas
ir patvirtinimas.

Grįžtamasis ryšys.
Projektų skaičius.
Užtikrintas
pavestų
funkcijų vykdymas.

Užtikrintas
ūkio
funkcionavimas.
Užtikrintas
įstaigos
administravimo
ir
kultūrinės
veiklos
programos kokybiškas
vykdymas.
Užtikrintas efektyvus
transporto ir įrangos
panaudojimas.
Patikrintos sistemos.

Pagal
poreikį.
Kartą
į Patikrinti
sveikatos
metus.
pasai, atlikti sveikatos
patikrinimai,
įvykę
darbų saugos mokymai.
Pagal
Pagal taisykles įvykdyti
poreikį.
viešieji pirkimai.

Kartą
metus.
Kartą
metus.

į Atlikta inventorizacija,
jos rezultatai.
į Pateiktas ir patvirtintas
dokumentacijos planas.

7. KULTŪRINĖS INFORMACIJOS SKLAIDA
Rezultatų vertinimo
kriterijai
Atnaujinti
informaciją
internetinėje Kelis
Svetainės
lankytojų
svetainėje.
kartus per skaičius ir atsiliepimai.
savaitę.
Teikti informaciją apie kultūrinius renginius Pagal
Informacijos spaudoje
ir kitą kultūros centro veiklą spaudai.
poreikį.
kiekis.
Informacijos sklaida internetinėje erdvėje.
Pagal
Informacijos internete
Veikla
1.

2.
3.

Data
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4.

poreikį.
Rengti diskusijas dėl kultūrinės veiklos Pagal
pateikimo efektyvumo. Ieškoti naujų poreikį.
šiuolaikinių
informacijos
sklaidos
priemonių.

kiekis.
Lankytojų atsiliepimai.

Kertinė veiklos sritis - tenkinti gyventojų kultūrinius poreikius, propaguojant mėgėjų meną,
organizuojant suaugusiųjų, vaikų ir jaunimo užimtumą ir meninį ugdymą, plėtojant tarptautinį
kultūrinį bendradarbiavimą ir profesionalaus meno sklaidą, skatinant kultūros paslaugų efektyvumą
ir iš kartos į kartą perduodant krašto tradicijas.
Ši sritis apima Trakų kultūros rūmų veiklą, nukreiptą į bendruomenės narių ugdymą ir
kultūrinių poreikių tenkinimą. Trakų kultūros rūmai – kultūros įstaiga, jungianti žmones į mėgėjų
meno kolektyvus, kuriuose lavinami ir tobulinami meniniai įgūdžiai, sudaromos sąlygos aktyviai
socialinei - kultūrinei veiklai.
Trakų kultūros rūmai dalyvaus įgyvendinant pagrindines Trakų savivaldybės plėtros
nuostatas, tenkins gyventojų kultūrinius poreikius, kurs skirtingiems gyventojų socialiniams
sluoksniams prieinamą, patrauklią, veiksmingą, darnią kultūros produktų ir paslaugų sistemą.
Bendradarbiaus su kitomis Trakų rajono savivaldybės biudžetinėmis ir viešosiomis įstaigomis,
organizuojant jų renginius.
Švietėjiškos meninės veiklos plėtojimas apima valstybinių švenčių, atmintinų datų,
sukakčių, paminėjimų įprasminimą. Būdami atsakingi už pilietiškumo ugdymą ir pilietinės
visuomenės formavimą, toleranciją, gerus socialinius santykius, Kultūros rūmai organizuos
valstybinių švenčių ir atmintinų datų minėjimus, žymių kultūros ir visuomenės veikėjų pagerbimus.
Ateinančiais 2017 metais Trakų kultūros rūmų veikla bus suinteresuota „Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečio“ renginių pasiruošimui. Visa planuojama veikla bus vykdoma 2018 m. ir bus
pateikiama kartu su 2018 m. įstaigos veiklos planu.
Trakų kultūros rūmai kiekvienais metais įgyvendina projektus etninės kultūros apsaugos ir
tęstinumo, prigimtosios kultūros puoselėjimo, regiono kultūros sklaidos, teatro, muzikos, jaunimo
užimtumo, socialinės atskirties mažinimo, tautinių mažumų kultūrinės integracijos ir kitos srityse.
Projektinė veikla garantuoja rajonui savitumą, tarptautinį bendradarbiavimą, krašto tradicijų
perimamumą iš kartos į kartą, rūpinasi mėgėjų meno kolektyvų parengimu. Dalį savo veiklos
kultūros rūmai skiria tęstinių projektų įgyvendinimui ir naujų kūrimui.
2017 metams numatyti šie projektai: Vaikų teatras „Karaliukai“, Mėgėjų teatrų šventė
„Kanapė“, Tarptautinis meno mėgėjų kolektyvų festivalis „Pasaulio gyvybės medžiai“, Dailės
edukacija ir meninė-kūrybinė veikla, Žaidimų istorijos, Aktyvus menas, Arčiau meno, Šokio
sukūry. Šie projektai pateikti Lietuvos kultūros tarybai, laukiamas jų finansavimas.
Trakų kultūros rūmai 2017 metais planuoja dalyvauti tarptautiniuose projektuose kartu su
užsienio šalimis – Lenkija, Latvija ir Baltarusija. Šiais projektais bus siekiama plėtoti tarpregioninį
ir tarptautinį bendradarbiavimą.
V. TRAKŲ KULTŪROS RŪMUOSE VEIKIANTYS
MENO MĖGĖJŲ KOLEKTYVAI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Folkloro ansamblis RADASTA (II kategorija, vad. R. Zakarė/ M. Morkūnienė);
Mėgėjų teatras TRAKŲ KARALIŠKASIS RŪMŲ TEATRAS (II kategorija, vad. R. Čuta);
Vokalinis ansamblis VERSMĖ (III kategorija, vad.G. Kerienė);
Lenkų dainų ir šokių ansamblis „TROČANIE“ (vad. B. Beliak);
Šokio ir ugnies studija „ČIUTYTA“ (vad. V. Bagdonienė);
Rusų dainos ansamblis „ZABAVA“ (vad. D. Nedveckis);
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7. Paluknio ansamblis POLUKNIANIE (vad. R. Joknienė/ I. Grigienė);
8. Vokalinis ansamblis PALUKNIO TRIO „Hanki“ (vad. R. Joknienė/ I. Grigienė);
9. Senųjų Trakų moterų ansamblis (vad. E. Lavrukaitienė/ L. Kieras);
10. Aukštadvario liaudiškų šokių grupė NAVA (III kategorija, vad. R. Blikertienė);
11. Folkloro ansamblis DUSMENA (III kategorija, vad. E. Bubelevičienė);
12. Dusmenų kaimo teatriukas (vad. R. Korsakienė);
13. Mišrus choras CANTEMUS (vad. B. Beliak);
14. Tiltų kapelija (vad. V. Neteckienė);
15. Onuškio kapela (vad. G. Kulbickienė);
16. Instrumentinis ansamblis SERENADA (vad. K. Mikiška);
17. Rusų instrumentinės muzikos ansamblis TREŠČIOTKI (vad. I. Zaveckaja).
VI. TRAKŲ KULTŪROS RŪMUOSE VEIKIANTYS
BŪRELIAI IR STUDIJOS
1. Pramoginių šokių studija GIJA (vad. L. Januškienė);
2. Keramikos studija vaikams (vad. J. Radžiūnaitė);
3. Keramikos studija suaugusiems (vad. J. Radžiūnaitė);
4. Onuškio padalinio meninės saviraiškos būrelis (vad. N. Mikalauskienė);
5. Mamos ir kūdikio muzikinio lavinimo studija (vad. E. Dulskienė);
6. Vaikų muzikavimo studija (vad. E. Dulskienė);
7. Trakų kultūros rūmų jaunimo šokio studija (vad. V. Bagdonienė);
8. Dailės studija suaugusiems (vad. E. Tamulytė);
9. Saulės vaikų šokių studija (vad. S. Dambrauskienė);
10. Vaikų šokių studija „SOLE“ (vad. S. Lavrukaitis).
VII. RENGINIAI
Per eilę metų susiklosčiusios tradicijos rodo, kad kultūros rūmai turi daug puikių tradicinių
renginių tiek pačiuose Trakuose, tiek ir padaliniuose. Visi jie populiarūs, gausiai lankomi ir
laukiami ne tik vietos gyventojų, bet ir atvykstančiųjų. Naujų formų, erdvių, stiliaus paieškai
ruošiantis tradicinių renginių organizavimui bus teikiamas reikšmingas dėmesys. Kūrybines pajėgas
kreipsime ne vien tik senųjų tradicinių renginių organizavimui, bet ir naujų, laikmečio dvasią ir
visuomenės poreikius atitinkančių, kūrimui.
Profesionalių menininkų pasirodymai Trakų kultūros rūmuose bus rengiami atsižvelgiant į
poreikį, finansines galimybes. Jei renginį/koncertą organizuos patys profesionalūs menininkai,
sudarysime visas sąlygas, padėsime Trakų rajone platinti reklamą, bilietus. Trakų kultūros rūmų
meno mėgėjų kolektyvų išvykos bus organizuojamo atsižvelgiant į kvietimus, finansines galimybes.
TRAKŲ KULTŪROS RŪMŲ PLANUOJAMŲ
2017 M. RENGINIŲ PROGRAMA
Eil.
Nr.
1.

Pavadinimas

Data

Projekto „Dailės edukacija ir meninė, kūrybinė veikla“
veiklos (jei projektas bus finansuotas Lietuvos kultūros
tarybos)

Nuo 2017-01-10 iki 2017-1201
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2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų dienai paminėti skirtas
renginys „Laisvės vardas“
Diskoteka 90 (Kam per 30)
XI
Respublikinis styginių instrumentų
jaunųjų
atlikėjų žiemos konkursas-festivalis
Dalyvavimas Užgavėnių šventėje Trakuose;
planuojamos teatro gastrolės – išvyka į Kretingą, į
mėgėjų teatrų festivalį „Vėinė jouka“
2017 m. Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkursas
„Sidabro vainikėlis“ respublikinė paroda. Pirmasis vietinis
(savivaldybės) turas.
Literatūrinis-muzikinis vakaras „Meilės laiškai“
Diskoteka jaunimui
Lietuvos Valstybės atkūrimo diena/ Vytauto Didžiojo
nominacijų teikimo šventė „Visų gražiausias žiedas –
LIETUVA“
Edukaciniai užsiėmimai „Ličynos. Gyvoji užgavėnių
tradicija“
Užgavėnės Trakuose
Tarptautinės teatro dienos minėjimas Trakų kultūros
rūmuose, spektaklis
Retro vakaras „Lai gyvenimas būna švente...“
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas
„Į laisvę kviečianti daina“
Žemės dienos minėjimas „Geroji žeme, vyturių gimtine“
(skirtas Piliakalnių metams paminėti)
Teatro dienai skirtas renginys
Jaunimui skirtų renginių ciklas „Aktyvi gatvė“ (jei bus
finansuotas projektas)
Teatro gastrolės Švenčionėliuose – mėgėjų teatrų
festivalyje „Juoko sūkury“
Velykinių margučių marginimo dirbtuvėlės
Kultūros diena
Atvelykis / Vaikų Velykėlės
Projekto „Žaidimų istorijos“ renginiai (jei projektą
finansuos Lietuvos kultūros taryba)
Jaunimo šventė „Šokadienis“ (skirta Tarptautinei šokių
dienai paminėti)
Teatro gastrolės Trakų rajone
Jaunimo pramoginių šokių festivalis „Pavasario šventė“
(skirta Motinos dienai paminėti)
2016 m. Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkursas
„Sidabro vainikėlis“ , respublikinė paroda.
Trakų Karališkojo teatro pasirodymas Trakų miesto
šventėje
Vaikų šventė „Žaidimų pasaulyje“ (skirta Tarptautinei
vaikų gynimo dienai paminėti)
Trakų miesto šventė „Trakų vasara 2017“
Gedulo ir vilties dienos minėjimas „Tėvynė Lietuva –kaip
žiburys namų šventų“
Lietuvos Valstybės dienos minėjimas

2017-01-13
2017-01-15
2017-01-30
2017-02

Nuo 2017-02 iki 2017-03

2017-02-11
2017-02-14
2017-02-16

2017-02-18-02-20
2017-02-24
2017-03
2017-03-04
2017-03-11
2017-03-20
2017-03-27
2017-03-21 – 2017-04-26
2017-04
2017-04-10-04-12
2017-04-15
2017-04-23
2017-04-23-2017-08-01
2017-04-27
2017-05
2017-05-07
2017-05-20 – 2017-06-03
2017-06
2017-06-01
2017-06-02 – 2016-06-04
2017-06-14
2017-07-06
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32. Trakų Karališkojo teatro rengiamas mėgėjų teatrų
festivalis „Kanapė“
33. VII liaudies šokių šventė - varžytuvės „Klumpynė“
34. Liaudiškos muzikos šventė „Prie ežerėlio“
35. Muzikinių renginių ciklas „Arčiau meno“ (retro muzikos
koncertai, vakarai, jei projektą finansuos Lietuvos
Kultūros taryba)
36. Trakų Karališkojo teatro dalyvavimas mėgėjų teatrų
festivalyje „Rojaus obuoliukai“ Birštone
37. Liaudiška vakaronė „Kieno tam dvari, leliumoj...“ (skirta
Adventinio laikotarpio tradicijų puoselėjimui)
38. Kalėdinių atvirukų kūrybinės dirbtuvės.
Atvirukų paroda-konkursas „Šventė, kurios taip lauki“
39. Trakų Karališkojo teatro naujo spektaklio premjera
40. Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė
41. Kalėdinių koncertų ciklas „Kalėdų giesmė“
PARODOS
42. Užgavėnių kaukių paroda „Ličynos. Gyvoji užgavėnių
tradicija“
43. Motinos dienai, skirta rankdarbių paroda „Motulės
skrynelė“
44. Jurgitos Radžiūnaitės Keramikos studijos darbų paroda
45. Astos Radimonienės tapybos darbų paroda
46. 2016 m. Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkursas
„Sidabro vainikėlis“, respublikinė paroda
47. Šarūno Saukos tapybos paroda
48. Algirdo Subatos fotoparoda „Keturiasdešimt metų
kalnuose“
49. Editos dailės studijos tapybos paroda
50. Fotografės
Inaros
Bakej
fotografijų
paroda
„Ruduo/Žiema“

2017-09
2017-10 arba 2017-11
2017-10-01
2017-09-20 – 2017-11-30

2017-11
2017-11-25
2017-11-28- 12.23
2017-12
2017-12-02
2017-12-03-12-17
2017-02-20-02-28
2017-04-20-05-10
2017-05-07
2017-05-10-05-30
2016-05-20 – 2016-06-03
2017-06-09 – 2016-07-08
2017-09-20 – 2017-10-10
2017-10-11 – 2016-10-31
2017-10-31-11-20

TRAKŲ KULTŪROS RŪMŲ AUKŠTADVARIO PADALINIO PLANUOJAMŲ
2017 M. RENGINIŲ PROGRAMA
Eil.
Nr.
1.

2.
3.
4.

Pavadinimas

Data

Tarptautinė istorinio teisingumo akcija
„Atmintis gyva, nes liudija“ (patriotinių dainų ir
prisiminimų popietė Aukštadvario miestelio aikštėje).
Vakaras-diskoteka jaunimui „Šokam, dainuojam,
kuriam... “
Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirtas šventinis
minėjimas - koncertas.
Parengus teatralizuotą prisistatymą, išvyka į Trakus.

2017-01-13

Užgavėnės
Aukštadvaryje
„Užgavėkim
ir
pasikieminėkim“ (miestelio įstaigų, gyventojų lankymas.

2017-02-14
2017-02 -16
2017-02
2017-02-09
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5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Metų blogio „Morės“ – sudeginimas.)
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai.
2017 m. Sporto metai. Sportinės varžybos ,,Žaiskim,
sportuokim, muzikuokim“
Edukacinė popietė ,,Mažosios vaikučių Velykėlės“. Veda
personažai – Velykė Bobutė ir Zuikis Puikis.
Žemės dienos renginiai: konkursas, paroda, koncertas.
Šeimų šventės ,,Gyvenimas kaip sodas“ renginių ciklas:
Piešinių paroda ,,Mano šeima“;
Pačių įvairiausių rankdarbių dirbtuvės ir turgelis;
Sporto diena ,,Sportuokime kartu – visa šeima“.
Atminties diena - Aukštadvario Kristaus Atsimainymo
bažnyčioje Šv. Mišios, žemės ūkio mokyklos aktų salėje
šventinis koncertas. Pasirodo kūrybiškos šeimos –
muzikuoja, dainuoja, skaito savos kūrybos eiles.
Gedulo ir vilties dienai poetiniai skaitymai, tremtinių
dainos ,,Pažvelgus praeitin...“ (iš tremtinių dienoraščių)
Rasų, Joninių šventė ,,Vasarvidžio naktis Aukštadvaryje“
Valstybinė (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo)
diena – Patriotinių dainų koncertas, eilių skaitymas,
Tautiškos giesmės giedojimas.
Mokslo ir žinių diena. Iškilmingos Šv. Mišios bažnyčioje.
Giedos kviestinis choras.
Akcija „Visa Lietuva šoka“
Turizmo dienos savaitė - akcija, paroda „Pažinkime kraštą
kuriame gyvename“ . Edukacinė ekskursija po Dzūkijos
nacionalinį parką.
Tradicinis Aukštadvario seniūnijos renginys „Rudens
Jomarkas Aukštadvaryje“
Mokytojų dienai. Poetiniai skaitymai prie paminklinio
akmens mokytojui. Popietė mokytojams senjorams prie
arbatos puodelio.
Projekto „Šokio sūkury“ vykdymas
Akcija ,,Atminties žvakių šiluma...“
Advento popietė „Pasidalinkim Šv. Kalėdų laukimo
džiaugsmu“ (karpinių, mezginių, nėrinių paroda)
Akcija ,,Susikurk šventę pats“
(gaminami žaislai, papuošti miestelio aikštėje eglutę)
Tradicinė aukštadvariečių Kalėdinė šventė ,,Padėkos
diena Aukštadvaryje “
Aukštadvario seniūnijoje esančių įstaigų, miestelio
gyventojų, bendruomenių sambūris – šventė „Padėkos
diena Aukštadvaryje“

2017-03-11

2017-04-16
2017-04-20 – 23
2017-05-15 – 18

2017-06-14
2017-06-23
2017-07- 06

2017-09-01
2017-09-16
2017-09-24

2017-10-01
2017-10-05

2017-10-21
2017-10-31
2017-12-02 – 12
2017-12-02 – 14
2017-12-26
2017-12-29

TRAKŲ KULTŪROS RŪMŲ BIJŪNŲ PADALINIO PLANUOJAMŲ
2017 M. RENGINIŲ PROGRAMA
Eil.
Nr.
1.

Pavadinimas

Data

„Už laisvę Tėvynės, kurioje dabar gyvename, už rytą,

2017-01-13
11

kurį pasitinkame kiekvienas“, skirta paminėti Sausio 13ąją – Laisvės gynėjų dieną.
2. „Užgavėnių personažai ir tradicijos“
(Užgavėnių kaukių gamyba, susipažinimas su Užgavėnių
tradicijomis ir papročiais)
3. Užgavėnių etnografinė šventė „Kaip Kanapinis lašininį
nugalėjo“
4. Minėjimas, koncertas, paroda „Vasario 16-oji. Lietuvos
Nepriklausomybės diena“
5. Minėjimas, koncertas, viktorina, paroda „Kovo 11-oji.
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena“
6. Velykinė edukacinė programa vaikams „Margučio
margumai“ (margučių marginimas vašku ir kitomis
priemonėmis)
7. Edukacinė programa vaikams „Verbų rišimas. Velykinės
žvakės gamyba“
8. Šventė „Vaikų Velykėlės“ (skirta mažam ir dideliam,
margučių ridenimas, žaidimai, paroda)
9. Šventė „Pagarba Mamai“ (koncertas skirtas Motinos
dienai)
10. Gegužinės (Mojavos) pamaldos, giedojimai
11. Birželinės pamaldos, giedojimai
12. Patriotinė Jaunųjų šaulių stovykla „Tarnauju Lietuvai“
13. Šienapjūtės etnografinė šventė „Pirmosios pradalgės“
šventė
14. Akcija „Apjuoskime pasaulį tautiška giesme“ (skirta
Valstybės (Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai
paminėti)
15. Rudens gėrybių paroda
16. Gatvių-kaimynų šventė
17. Vaikų ir suaugusiųjų Kalėdinių kompozicijų paroda
„Šventų Kalėdų belaukiant“
18. Eglutės puošimo ir įžiebimo šventė. Profesionalaus teatro
spektaklis vaikams.
19. Karnavalas vaikams. Vaikų spektakliukai, rateliai.
20. Kalėdinė šventė suaugusiems „Pabūkime kartu“
(padėkos vakaras).
21. Diskoteka prie kaimo eglutės „Naujuosius pasitinkant“
1.
2.

KITA
Profesionalių atlikėjų koncertai
Projektų rašymas ir vykdymas

2017-02

2017-02
2017-02-16
2017-03-11
2016-04-10

2016-04
2016-04-21
2017-04-29
Nuo 2017-05-01 iki 2017-0531
(kiekvieną vakarą)
2017-06
(tik penktadieniais)
2017-06
2017-06
2017-07-06

Nuo 2017-10-12 iki 2017-1024
2017-11-28
Nuo 2017-12-01 iki 2017-1230
2017-12-10
2017-12-23
2017-12-26
2017-12-31
2017
2017

TRAKŲ KULTŪROS RŪMŲ DUSMENŲ PADALINIO PLANUOJAMŲ
2017 M. RENGINIŲ PROGRAMA
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Eil.
Nr.
1.

Pavadinimas

Data
2017-01-13

26.

Muzikinė-literatūrinė popietė „Laisvės kaina“.
Akcija „Uždek žvakelę savo lange“
Žiemos sporto šventė „Sportas, sportas, sportas“ (skirta
Valstybės atkūrimo dienai)
Užgavėnių eitynės ir vakaronė „Mes - čigonai Dusmenų“
Popietė „Mes - Moterys“ (skirta Tarptautinei Moters
dienai)
Patriotinės dainos konkursas „Lietuva- tai kalnai ir
upeliai“
Teatro diena su dramos teatrais „Prie Dusmenos“ (skirta
K. Sajos 85 – osioms metinėms)
Popietė „Pakeliaukim po pasakų šalį“ (skirta Tarptautinei
vaikų knygos dienai paminėti)
Popietė „Sveikata – mūsų rankose“ (skirta Pasaulinei
sveikatos dienai)
Dusmenų padalinio meno kolektyvų koncertas „Margos,
oi margos tos mūsų Velykos“
Popietė „Ant Tavo rankų supasi gerumas“ (su vaikų ir
jaunimo dramos kolektyvu)
Popietė „Nerūpestinga vaikystė“ (skirta Tarptautinei vaikų
gynimo dienai)
Dusmenų k . Sekminių šventė „Sekminių papročiai“
Muzikinė – literatūrinė popietė „Kai į šiaurę ešelonai
ėjo…“
Muzikinė – literatūrinė popietė „Liko tik žodžiai atminty:
„į vagoną““
Tautiškos giesmės giedojimas ant Pijuoso kalno „Lietuva,
Tėvyne mūsų“
Vasaros sporto šventė
Rugiapjūtės pradžia - Oninių šventė „Atėjo Onutė su
šviežia duonute “
„Jie mylėjo dainą, muziką, Lietuvą“ (skirta Petrauskams
atminti)
Romansų popietė „Dainuok, širdie, gyvenimą“
Susitikimas su rašytojais kraštiečiais
Edukacinė popietė „Adventinio vainiko komponavimas“
Popietė ir paroda „Draugėn mus jungia bendri siekiai “
(skirta Neįgaliųjų dienai)
Dusmenų padalinio meno kolektyvų koncertas
„Atskubėjo baltos Kalėdos“
Kalėdinė popietė „Per sniegus pas vaikus“ (skirta vaikams
su vaikų ir jaunimo dramos kolektyvu)
Edukacinės pamokėlės vaikams ir neįgaliesiems su Trakų
neįgaliųjų centru
Stalo žaidimų vakarai

1.
2.

KITA
Fotografijų parodos
Profesionalių atlikėjų koncertai

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

2017-02-13
2017-02-28
2017-03-08
2017-03-10
2017-03-26
2017-04-03
2017-04-07
2017-04-16
2017-05-07
2017-06-01
2017-06-04
2017-06-14
2017-06-14
2017-07-06
2017-07-22
2017-07-29
2017-09-24
2017-10-14
2017-10-20
2017-11-29
2017-12-03
2017-12-25
2017-12-27
2017
Kiekvieno mėnesio antrą
šeštadienį
2017
2017
13

TRAKŲ KULTŪROS RŪMŲ GRENDAVĖS PADALINIO PLANUOJAMŲ
2017 M. RENGINIŲ PROGRAMA
Eil.
Nr.
1.

Pavadinimas

Data

Atminties valanda sausio 13-osios įvykiams paminėti
(skirta laisvės gynėjų dienai, paminėti)
Minėjimas – koncertas Lietuvos Valstybės atkūrimo
dienai.
Užgavenių šventė ,,Žiema, žiema, bėk iš kiemo“
Literatūros
ir
muzikos
vakaras
Lietuvos
nepriklausomybės dienai
Renginys skirtas žemės dienai
Šventinis koncertas Motinos dienai
Joninių šventė „Buvo naktys švento Jono“

2017-01

Gedulo ir vilties dienos paminėjimas
Tautinės dainos šventė „Skambėk lietuviška daina
piliakalnio šlaituos“ (skirta Lietuvos Valstybės dienai
paminėti)
10. Derliaus šventė ,,Rudens darbus pabaigus“
11. Adventinė vakaronė
12. Kalėdiniai renginiai

2017-06
2017-07

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2017-02
2017-02
2017-03
2017-03
2017-05
2017-06

2017-09
2017-11
Nuo 2017-12-01 iki 2017-1231

TRAKŲ KULTŪROS RŪMŲ ONUŠKIO PADALINIO PLANUOJAMŲ
2017 M. RENGINIŲ PROGRAMA
Eil.
Nr.
1.

2.

Pavadinimas

Data

Sausio 13-osios minėjimo renginiai:
kūrybinės dirbtuvės-įsisekime neužmirštuolės žiedą prie
savo širdies (neužmirštuolių gamyba);
atminimo akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“
palaikymas;
Šv. Mišios, muzikinė-dokumentinė kronika „Atmintis
gyva“ (renginiai organizuojami bendradarbiaujant su
visomis įstaigomis )
Dalyvavimas tarptautiniame pagarbos bėgime „Gyvybės
ir
mirties
keliu“
Vilniuje
(organizuojama
bendradarbiaujant su Onuškio gimnazija, seniūnijos
sporto organizatoriumi)
Vasario 16-ai skirtas renginių ciklas:
Valstybės vėliavos iškilmingas pakėlimas Onuškio
aikštėje;
Onuškio bažnyčios šventoriuje signataro D. Malinausko
ir jo artimųjų atminimo pagerbimas;
sportinė ir koncertinė programa.
(renginiai organizuojami bendradarbiaujant su visomis

2017-01-13

2017-02-16

14

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.

įstaigomis )
Dalyvavimas su bendruomenės kiemeliu Trakų
Užgavėnėse (organizuojama bendradarbiaujant su
visomis įstaigomis ir bendruomene)
Tradicinė kūrybinė akcija „Plazdėk Trispalve Lietuvos“
(akcijos dalyviai - Onuškio vaikų darželio kolektyvas,
auklėtiniai)
Blynadienis - Užgavėnių šėlsmas.
Etno dirbtuvėlės- pasiruoškime Velykoms. Priešvelykinė
mugė
Edukacinė programa „Margučių raštų vingiais“
Linksmasis margučių ridenimas „Riedėk bačkele be
jokio lankelio“.
Kuriančių vietos gyventojų darbų paroda „Darbas
meistrą giria“.
Atvelykio linksmybės.
Sekminės - piemenėlių puota (organizuojama
bendradarbiaujant su visomis įstaigomis ir bendruomene)
Akcijos „Visa Lietuva šoka“ palaikymas - šokame
Onuškio aikštėje.
Pasibuvimas su tremtiniais „Tremtis. Mes grįžome
namo“
Tradicinė šventė, skirta Valstybės dienai, liepos 6-ajai
paminėti „Dviejų gimtinių nebūna“.
Onuškio liaudiškos muzikos kapelos kūrybinės veiklos
15
metų
sukakties
paminėjimas
(renginys
organizuojamas 20-ąjį kartą)
Atminties valanda „Tik girioj išauga tvirti ąžuolai“
(skirta Juodojo kaspino dienai).
Gaspadinių šventė „Onuškio kermošius 2017“
(organizuojama bendradarbiaujant su visomis įstaigomis
ir seniūnijos teritorijoje vekiančiomis visuomeninėmis
organizacijomis, bendruomenėmis)
Etnomuzika. Liaudiški pasivakarojimai su vietos liaudies
muzikantais „Armoniką kai paėmiau...“
Etnodirbtuvėlės - kalėdinių atviručių, papuošimų,
dovanėlių gamyba
Adventiniai vakaras „Neužrakink širdies gerumui“
(skirtas senjorams ir negalią turintiems seniūnijos
gyventojams)
Gerumo akcija „Pabeldė Angelas į širdį“ (akcija-geros
valios žmonės prisideda prie dovanėlių ruošimo, kurios
skirtos Onuškio slaugos ir globos ligoninės ligoniams,
kolektyvui)
Padėkos vakaras „Širdyje žmonių gerumas“ (renginys
skirtas pagerbti ir padėkoti visiems, kurie metų bėgyje
prisidėjo prie vykusių renginių organizavimo, dalyvavo
kultūriniame seniūnijos gyvenime )
Šeimadienis „Svajonės – gyvenimo burės“ (renginys
skirtas seniūnijos teritorijoje gyvenantiems vaikams,
organizuojamas kartu su socialinėmis darbuotojomis,

2017-02-28

2017-03-10
2017-03-21 – 25
2017-04-13 – 14
2017-04-17
2017-04-21

2017-05-15

2017-06-14
2017-07-06 – 08

2017-08-23
2017-09-16

2017-11-10 – 24
2017-12-06, 13, 20
2017-12-15

2017-12-24

2017-12-29

2017-12-30
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bendruomene, dalyvaujama projekte „Vaikų svajonės“)
20. Naujųjų Metų sutikimas K.Petrausko aikštėje

2017-12-31

TRAKŲ KULTŪROS RŪMŲ PALUKNIO PADALINIO PLANUOJAMŲ
2017 M. RENGINIŲ PROGRAMA
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Pavadinimas

Data

Kalėdojimas „Trys Karaliai“
Vakaronė „Padėkos vakaras“
Minėjimas „Atminty ir širdy“ (skirta Sausio 13-ajai.
Lietuvos Laisvės gynėjų dienai. Simbolis – aukurų
uždegimas)
Užgavėnės „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“ (Užgavienių
tradiciniai žaidimai, rateliai, konkursai, blynų kepimas)
Šventinis koncertas ir paroda „Tai gražiai, gražiai mane
augino“
(skirta
Vasario
16-ajai.
Lietuvos
Nepriklausomybės dienai)
,,Kaziuko mugė“.
Dainų ir šokių kolektyvo „Poluknianie“ dalyvavimas
tradicinėje Kaziuko mugės šventėje Ostrodos mieste,
Lenkijoje.
„Kaziuko mugė“.
Dainų ir šokių kolektyvo „Poluknianie“ ir Paluknio Trio
„Hanki“ ansamblio dalyvavimas tradicinėje Kaziuko
mugės šventėje Elko mieste, Lenkijoje.
Šventinis koncertas „Laisva ir Nepriklausoma“ (skirtas)
Kovo 11-ajai. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
dienai)
Pasaulinė žemės diena ,,Tausokime ir saugokime žemę“
(inkilų kabinimas, vaikų darbelių ir piešinių paroda)
Margučių ridenimas, žaidimai, paroda „Rid, rid, rid
margi margučiai“
Šventinis koncertas „Motina, man saulė tavo veidą
mena“
Dainų ir šokių kolektyvo „Poluknianie“ dalyvavimas
tradicinėje Slupsko miesto šventėje, Lenkijoje.
Šventinins koncertas „Pasaulis, tai Mes – Mes jo vaikai“
(skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai)
„Hyžne miesto šventė“. Vokalinio trio „Hanki“
dalyvavimas Hyžne miesto šventėje, Lenkijoje.
Minėjimas ir fotoparoda „Kol dar širdy turėjote vilties“
(skirta Gedulo ir vilties dienai)
Rasos šventė „Joninės“
„Mindaugas – pirmasis ir vienintelis Lietuvos karalius“
(skirta Mindaugo Karūnavimo dienai)
Vokalinio Trio „Hanki“ dalyvavimas Tarptautiniame
Mragowo Festivalyje, Lenkijoje.
Grybų šventė „Paluknio baravykas 2016“ (rajoninės
grybavimo varžybos)

2017-01-06
2017-01-09
2017-01-13

2017-02
2017-02-16

2017-03

2017-03

2017-03-11

2017-03-20
2017-04
2017-05-05
2017-06-06
2017-06-01
2017-06-12
2017-06-14
2017-06-23
2017-07-06
2017-08-09
2017-09
16

20. Eglės įžiebimas, žaidimai, rateliai, dainos „Kartu
įžiebkime eglutę“
21. Kalėdinių giesmių ir šventinių dainų koncertas „Tyli
naktis“
22. Naujametinis karnavalas vaikams „Pasakų šalyje“
(Kalėdinis spektaklis vaikams, žaidimai, rateliai)
23. Kalėdinė vakaronė „Prie Kūčių stalo“ (skirta Paluknio
seniūnijos vienišiems žmonėms)

2017-12
2017-12-23
2017-12-29
2017-12-29

TRAKŲ KULTŪROS RŪMŲ SENŲJŲ TRAKŲ PADALINIO PLANUOJAMŲ
2017 M. RENGINIŲ PROGRAMA
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1.
2.
3.

Pavadinimas

Data

Lietuvos Laisvės gynėjų dienos minėjimas „Kelias į
laisvę“
Užgavėnių šventė „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“
Lietuvos valstybės atkūrimo diena „Vasario 16-oji mums
brangiausia diena“
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena „Dainuoju
Lietuvai“
Kovo 20-oji – Pasaulinė žemės diena
Koncertas, skirtas Motinos dienai
Šv. Velykų popietė „Aleliuja – džiaugsmas liejas“
Popietė „Vaikystė, tu esi kaip gražiausia pasaka“ (skirta
Tarptautinei vaikų gynimo dienai)
Gedulo ir vilties dienos paminėjimas „Tremties
atsiminimai“
Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo)
dienos paminėjimas „Sugiedokime Tautišką giesmę!“
Senųjų Trakų parapijiečių piligriminė kelionė į Trakų
bažnyčią
Viktorina „Pažinkime Lietuvos Respublikos konstituciją“
Vakaronė „Advento tradicijos“
Kalėdinis padėkos vakaras „Sveikas, Jėzau gimusis“
Kalėdinių koncertų ciklas Senųjų Trakų seniūnijos
gyvenvietėse
KITA
Parodos
Kolektyvo koncertinės išvykos
Teatrų pasirodymai, kviestų atlikėjų koncertai

2017-01-13
2017-02
2017-02-16
2017-03-11
2017-03-20
2017-05
2017-04
2017-06-01
2017-06-14
2017-07-06
2017-09
2017-10-25
2017-11-30
2017-12
2017-12

2017
2017
2017

TRAKŲ KULTŪROS RŪMŲ TILTŲ PADALINIO PLANUOJAMŲ
2017 M. RENGINIŲ PROGRAMA
Eil.
Nr.
1.

Pavadinimas

Data

Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, fotografijų

2017-01-13
17

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1.
2.
3.
4.

paroda «Laisvės gynyboje“ (skirta Lietuvos Laisvės
gynėjų dienai paminėti)
Patriotinės dainos
popietė „Mano šalis“ (skirta
2017-02-16
Valstybės atkūrimo dienai)
Užgavėnės
2017-02-28
Literatūrinė-muzikinė popietė „Mūsų tėvynė – Lietuva“
2017-03-11
(skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai)
Atvelykis
2017-04-22
Koncertas Motinos dienai
2017-05-06
Sekminės
2017-06-04
Prisiminimų, dainų ir eilių valanda „Leiskit į Tėvynę...“
2017-06-14
(skirta Gedulo ir vilties dienai. Dokumentinio filmo
seansas)
Visuotinė akcija „Tautiška giesmė aplink pasaulį“ (lauko
2017-07-06
kino seansas)
Žolinės
2017-08-15
Trakų krašto bitininkų ir Tiltų kaimo 240 – mečio
2017-09-09
paminėjimas „Kvepia medumi mūsų stalas“
Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena „Dalinkimės
2017-10-01
gerumu“
Šv. Martynas – paskutinė rudens šventė
2017-11-11
Advento vakaras „Šventų Kalėdų belaukiant“
2017-12-02
Kalėdinis renginys vaikams „Svajonėmis papuoškim
2017-12-20
Kalėdas“
Kalėdinis renginys „Džiaugsmingų Šventų Kalėdų ir
2017-12-30
metų ilgų“
KITA
Parodų rengimas
2017
Kolektyvų koncertinės išvykos
2017
Profesionalių atlikėjų koncertai
2017
Projektų rengimas
2017
 Renginių planas tikslinamas kiekvieną mėnesį. Datos gali keistis.
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VIII. MATERIALINĖ BAZĖ IR LĖŠOS
Reikalinga kokybiška materialinė ir techninė bazė, kuri leistų kokybiškai tenkinti
bendruomenės kultūrinius, meninius socialinius poreikius, leistų įgyvendinti keliamus tikslus.
Suteiktų galimybę motyvuoti darbuotojus, sudarant galimybę tobulintis, kelti kvalifikaciją, įgyti
naujų kompetencijų, dalyvauti respublikinio lygio konkursuose, festivaliuose.
Pagal turimus išteklius ir galimybes reikėtų atnaujinti tautinių, koncertinių kostiumų,
muzikos instrumentų, kompiuterinės įrangos, garso aparatūros, scenos apšvietimo įrangos ir kitą
inventorių. Būtinas remontas kultūros rūmų choreografijos ir diskotekų salėse, fojė atnaujinimas.
Būtinas kompiuterinės technikos atnaujinimas.
Galimi veiklos finansavimo šaltiniai:
1.
2.
3.
4.

Steigėjo lėšos, skirtos kultūrinei veiklai, priemonėms, materialinei bazei stiprinti.
Papildomos lėšos iš valstybės biudžeto, gautos projektams įgyvendinti.
Lėšos, gautos už teikiamas paslaugas.
Lėšos, gautos iš privačių rėmėjų.

Pastaba: metinis veiklos planas gali keistis negavus pakankamo finansavimo arba esant
kitoms aplinkybėms, kurių iš anksto negalima numatyti.
VšĮ Trakų kultūros rūmų direktorius
Edvard Keizik, (8 528) 55 299 ______________________________________________
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