
LUKŠIŲ KULTŪROS CENTRO 2022 M. VEIKLOS PLANAS 

Veiklos sritis Planuojama veikla Data, įgyvendinimo 

terminas 

Atsakingi asmenys Atitinka 

strateginio 

plano 

priemonę 

1 2 3 4 5 

ADMINISTRACINĖ VEIKLA 

Įstaigos veiklos administravimo 

planinių dokumentų rengimas 

Biudžeto išlaidų sąmatos parengimas 

2022 metams 

Iki sausio 4 d.  Direktorė 

Buhalterė 

 

Centro tarybos posėdžio organizavimas 

dėl 2021 m. veiklos ataskaitos rengimo ir 

2022 m. plano 

Sausis-vasaris Direktorė 

 

 

2021 m. veiklos ataskaitos parengimas Iki sausio 7 d. Direktorė  

Įstaigos veiklos dokumentų 

atnaujinimas ir papildymas 

Parengti ir patvirtinti teikiamų paslaugų 

ir spec. lėšų poreikį 

Iki sausio 15 d. Direktorė  

Parengti dokumentus, susijusius su 

darbuotojų darbo užmokesčiu po veiklos 

vertinimo  

Iki sausio 31 d. Direktorė  

Viešųjų pirkimų administravimas Parengti viešųjų pirkimų planą 

VP pažymų pildymas 

Sausis-gruodis Administratorė 

turizmui 

 

Sistemingai vykdyti viešuosius pirkimus 

pagal nustatytą tvarką 

Pagal planą Direktorė  

Administratorė 

turizmui 

 

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas Dalyvavimas 

kursuose/mokymuose/seminaruose 

Pagal 

kursų/mokymų/seminarų 

laiką 

Direktorė  

Darbuotojų pasitarimai Visuotiniai kultūros centro darbuotojų 

susirinkimai-pasitarimai 

Kiekvieną mėnesio 

pirmą ketvirtadienį 

Direktorė  

Personalo dokumentų valdymas ir 

darbuotojų darbo sąlygų ir kokybės 

užtikrinimas 

Pirminis ir nuolatinis darbuotojų 

instruktavimas vidaus darbo 

tvarkos, priešgaisrinės saugos ir 

darbo saugos klausimais 

Metų eigoje Direktorė  
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Rengti Kultūros centro kultūros 

ir meno, aptarnaujančio 

personalo darbuotojų pasitarimus 

Kartą per 2 sav. Direktorė  

 Parengti darbuotojų 2021 metų 

veiklos vertinimo dokumentus 

Iki sausio 31 d.  Direktorė  

Parengti darbuotojų 2022 metų veiklos 

užduočių dokumentus 

Iki sausio 31 d. Direktorė  

Pastatų priežiūra ir administravimas Kultūros centrui patikėjimo teise 

perduotų pastatų techninės būklės 

stebėjimas 

Nuolat Ūkvedė  

Kultūros centrui patikėjimo teise 

perduotame arklidžių pastate atlikti 

smulkų remontą  virtuvės patalpose 

Iki gruodžio 31 d. Ūkvedė 

Darbininkas 

 

Atlikti kultūros centrui patikėjimo teise 

perduoto pastato-centrinių rūmų fasado 

(cokolio) patvarkymo darbus 

Iki gruodžio 31 d. Ūkvedė 

Darbininkas 

 

Kontroliuoti įstaigos priešgaisrinės 

saugos ir saugos signalizacijos įrangos 

priežiūrą. Atlikti gesintuvų ir dūmų 

daviklių patikrą, kontroliuoti įrenginių 

priežiūros įgyvendinimo sutartis. 

Iki gruodžio 31 d.  Direktorė 

Ūkvedė 

 

Aplinkos priežiūra prie įstaigai priskirtų 

pastatų. 

Nuolat Darbinikas 

Ūkvedė 

 

Arklidžių kieme esančių meno darbų 

atnaujinimas (sutvarkymas, 

impregnavimas, nudažymas) 

Iki gruodžio 31 d. Direktorė 

Darbininkas 

 

Arklidžių kieme esančių meno darbų 

aprašų (kortelių) padarymas 

Iki gruodžio 31 d.  Direktorė  

Edukacijos „Fazanų medžioklė“ 

papildymui Voljero įrengimas ir faznų 

įsigijimas 

Iki gruodžio 31 d. Direktorė 

Ūkvedė 

 

Įstaigos reklaminio įvaizdžio 

gerinimas 

Tirti lankytojų nuomonę apie įstaigos 

veiklą, renginius, ekskursijas 

Nuolat  Kultūrinės veiklos 

vadybininkė 
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(anketavimas). 

Administruoti kultūros centro internetinę 

svetainę ir paskyras socialiniame tinkle 

Nuolat Kultūrinės veiklos 

vadybininkė 

 

Bendradarbiauti su rajono žiniasklaida, 

anonsuoti, propaguoti, aptarti 

įvyksiančius ir įvykusius renginius, 

kultūrinius projektus, skleisti kitą 

aktualią kultūrinę informaciją 

Nuolat Kultūrinės veiklos 

vadybininkė 

 

Atnaujinti lankstinuką Zyplių dvaro 

veiklos viešinimui  

Iki sausio 31 d. Kultūrinės veiklos 

vadybininkė 

 

Pristatyti Zyplių dvaro ansamblį bei 

Lukšių kultūros centro siūlomas veiklas 

tarptautinėje turizmo parodoje 

„ADVENTUR“ 2022 

2022 01 28-30 Direktorė 

Administratorė 

turizmui 

 

Pristatyti Zyplių dvaro ansamblį bei 

Lukšių kultūros centro siūlomas veiklas 

dalyvaujant Europos paveldo dienų 

renginiuose. 

2022 09 Direktorė 

Administratorė 

turizmui 

Kultūrinės veiklos 

vadybininkė 

Parodų kuratorė – 

renginių organizatorė 

 

Projektinės veiklos administravimas Parengti ir pateikti paraiškas iki jų 

teikimo terminų pabaigos veiklų 

finanasavimui Kultūros tarybai, Kultūros 

paveldo departamentui ir kitiems 

fondams 

Iki paraiškų teikimo 

terminų pabaigos   

Direktorė  

Kultūros projektų 

vadovė 

 

Įgyvendinti finansavimą gavusius 

projektus, rengti jų ataskaitas 

Pagal numatytus 

įgyvendinimo bei 

ataskaitų rengimo 

terminus 

Kultūros projektų 

vadovė 

 

 Rengti ir dalyvauti įgyvendinant bendrus 

projektus su kitomis rajono kultūros 

Nuolat Direktorė  
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įstaigomis, visuomeninėmis 

organizacijomis 

Atmintinų vietų priežiūra Prižiūrėti Lukšių miestelio kapinėse 

esančią Zyplių dvaro dvarininko Jono 

Bartkovskio koplytėlę.  

Nuolat Direktorė  

Prižiūrėti Pelenių kapinaitėse esančias 

grafo Tomo Potockio ir Vinco Grybo 

tėvų kapavietes.  

Nuolat Parodų kuratorė - 

renginių organizatorė 

Ūkvedė 

 

Tvarkyti, prižiūrėti Staliorių ir 

Agurkiškės kaimuose esančias partizanų 

atmintinas vietas. 

Nuolat Parodų kuratorė - 

renginių organizatorė 

Ūkvedė 

 

Ūkinė veikla Atlikti priešgaisrinių gesintuvų patikrą Pagal grafiką Ūkvedė  

 Atlikti gaisro aptikimo ir signalizacijos, 

gaisro gesinimo sistemos, vidaus 

gaisrinių čiaupų patikrą 

Iki gruodžio 31 d. Ūkvedė  

Atlikti kultūros centrui patikėjimo teise 

perduotuose pastatuose žaibosaugos 

varžų matavimus. 

Iki gruodžio 31 d. Direktorė 

Ūkvedė 

 

ETNOKULTŪRINĖ VEIKLA 

Organizuoti renginius Užgavėnių šventė. 2022 03 01 Parodų kuratorė –

renginių organizatorė 

 

Mėgėjų teatrų šventė „Teatras mus 

vienija“.  

2022 04 23 Parodų kuratorė – 

renginių organizatorė 

 

 Tautodailininkų pleneras - stovykla 

„Zyplių žiogai 20“, skirtas Sūduvos 

metams paminėti. 

2022 07 25-30 Direktorė 

 

 

 Lukšių miestelio šventė. 2022 08 27 Direktorė  

 Keramikos šventė - mugė „Pirksiu molio 

puodynėlę“. 

2022 08 20-21 Parodų kuratorė – 

renginių organizatorė 

 

Kapelų šventė - koncertas „Vasarą 

palydint“.  

2022 09 11 Kapelų vadovas  

Dvaro dienos „Zyplių dvaro turtai“ 2022 09 25-26 d. Administratorė  
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turizmui 

Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė 2022 12 08 Parodų kuratorė – 

renginių organizatorė 

 

Šventinis koncertas „Naujuosius 

pasitinkant...“ 

2022 12 30 Parodų kuratorė – 

renginių organizatorė 

 

 

Kitos priemonės Lankstinuko apie Zyplių dvaro 

ansamblyje veikiančių įstaigų ir 

organizacijų veiklą ir teikiamas paslaugas 

atnaujinimas  

Iki 2022-08-01 Kultūrinės veiklos 

vadybininkė 

 

 Nematerialaus kultūros paveldo vertybių 

sąvado bylų rengimas  

Iki 2022-12-31 Parodų kuratorė – 

renginių organizatorė 

 

Parodos Elenos Ruzgienės tapybos darbų paroda 2022 01 Parodų kuratorė – 

renginių organizatorė 

 

Eirimo Martūno jubiliejinė medžio 

drožybos darbų paroda 

2022 02 Parodų kuratorė – 

renginių organizatorė 

 

Dalios Arminienės paroda „Dalios lėlės“ 2022 03 Parodų kuratorė – 

renginių organizatorė 

 

Antano Černiausko tapybos darbų paroda 2022 04 Parodų kuratorė – 

renginių organizatorė 

 

Vytauto Andziulevičiaus tapybos darbų 

paroda 

2022 04 Parodų kuratorė – 

renginių organizatorė 

 

Jovitos Dabašinskienės paroda „Jovita 

tapo vinimis“ 

2022 07 Parodų kuratorė – 

renginių organizatorė 

 

 Tautodailininkų plenero „Zyplių žiogai“ 

metu sukurtų darbų paroda 

2022 07 Parodų kuratorė – 

renginių organizatorė 

 

 Artūro Janicko medžio drožybos darbų 

paroda 

2022 08 Parodų kuratorė – 

renginių organizatorė 

 

 Siuvinėjimo darbų paroda „Gijos“ 2022 09 Parodų kuratorė – 

renginių organizatorė 

 

Edukaciniai užsiėmimai Margučių marginimas vašku Zyplių 2022 04 Parodų kuratorė –  
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dvare. 

 

renginių organizatorė 

Joninių vainikų pynimo edukacija 

 

2022 06 Parodų kuratorė – 

renginių organizatorė 

 

Advento vainiko gaminimo edukacija 

Zyplių dvare 

2022 11 Parodų kuratorė – 

renginių organizatorė 

 

Keramikos edukacijų vedimas Zyplių 

dvare 

Pagal lankytojų 

užsakymus 

Dailininkas  

Edukacinės programos „Fazanų 

medžioklė“ vedimas 

 

Pagal lankytojų 

užsakymus  

Dailininkas 

Administratorė 

turizmui 

 

Kiti renginiai Lukšių vaikų dienos centro stovykla  2022 06 Direktorė  

 Šakių LIONS klubo remiama vaikų 

stovykla 

2022 07 Direktorė 

 

 

 Šakių LIONS klubo  organizuojamas 

šventinis vaikų susutikimas su Kalėdų 

seneliu 

2022 12 Direktorė  

MENO MĖGĖJŲ VEIKLA 

Dalyvauti konkursiniuose 

renginiuose 

Zyplių dvaro kapelos dalyvavimas 

šventėje – konkurse „Pašešupių 

armonika“  

2022  ...  Kapelos vadovas  

Liepalotų kaimo kapelos dalyvavimas 

šventėje – konkurse „Pašešupių 

armonika“ 

2022 ... Kapelos vadovas  

Naujų programų rengimas Zyplių dvaro kapelos repertuaro 

atnaujinimas 

Iki rugsėjo 15 d. Kapelos vadovas  

 Liepalotų kaimo kapelos repertuaro 

atnaujinimas 

Iki gruodžio 1 d. Kapelos vadovas  

Koncertai Zyplių dvaro kapelos dalyvavimas LRT 

„Duokim Garo“ laidoje 

2022 Kapelos vadovas  

 Liepalotų kaimo kapelos dalyvavimas 

Vasario 16-osios minėjime Briedžiuose 

2022 02 16 Kapelos vadovas  
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 Liepalotų kaimo kapelos išvyka į Lenkiją 

(koncertas) 

2022 06-07 mėn. Kapelos vadovas  

 Liepalotų kaimo kapelos dalyvavimas 

Sekminių šventėje Liepalotuose 

2022 06 Kapelos vadovas  

 Liepalotų kaimo kapelos dalyvavimas 

Joninių šventėje Zyplių dvare 

2022 06 23 Kapelos vadovas  

 Zyplių dvaro kapelos išvykstamieji 

koncertai (10  koncertų – pasirodymų) 

Iki gruodžio 31 d. Kapelos vadovas  

 2 Zyplių dvaro kapelos pasirodymai 

konkursuose (duetai, trio, kvartetai) 

Iki gruodžio 31 d. Kapelos vadovas  

Zyplių dvaro kapelos pasirodymai 

teatralizuotose ekskursijose „Kai pono 

nėra namie...“ Zyplių dvare (iki 20 

pasirodymų) 

Iki gruodžio 31 d. Kapelos vadovas  

Liepalotų kaimo kapelos pasirodymai 

teatralizuotose ekskursijose „Kai pono 

nėra namie...“ Zyplių dvare (iki 6 

pasirodymų) 

Iki gruodžio 31 d. Kapelos vadovas  

Liepalotų kaimo kapelos išvykstamieji 

koncertai (ne mažiau 10 koncertų)  

Iki gruodžio 31 d. Kapelos vadovas  

PROFESIONALAUS MENO VEIKLA 

Parodos Adelės Liepos Kaunaitės tapybos darbų 

paroda „Tylos miestas“ 

2022 01 Parodų kuratorė – 

renginių organizatorė 

 

Akvarelės darbų paroda „Kvadratas“ 2022 02 Parodų kuratorė – 

renginių organizatorė 

 

Jono Daniliausko tapybos darbų paroda 

 

2022 03 Parodų kuratorė – 

renginių organizatorė 

 

Juditos Bagočiūnienės juvelyrikos darbų 

paroda 

2022 03 Parodų kuratorė – 

renginių organizatorė 

 

Vilmos Kundrotienės tapybos darbų 

paroda 

2022 05 Parodų kuratorė – 

renginių organizatorė 

 

Egidijaus Darulio tapybos darbų paroda 2022 06 Parodų kuratorė –  



8 

 

„Irimas“ renginių organizatorė 

Tarptautinė tapybos darbų paroda „Carpe 

diem“ 

2022 08 Parodų kuratorė – 

renginių organizatorė 

 

Živilės Vaičiukynienės juvelyrikos darbų 

paroda „Įpinti saulę“ 

2022 09 Parodų kuratorė – 

renginių organizatorė 

 

Koncertai Beatričės muzikos festivalio  koncertai 2022 Direktorė  

 Bent 5 klasikinės muzikos koncertai per 

metus 

2022 Parodų kuratorė – 

renginių organizatorė 

 

Kiti renginiai (plenerai, instaliacijos, 

susitikimai su menininkais...) 

Kino filmų demonstravimas 2022 04 

2022 06 

2022 09  

Direktorė 

 

 

Tarptautinis tapytojų profesionalų 

pleneras 

2022 08 Direktorė  

KULTŪRINĖS VEIKLOS KOORDINAVIMAS 

Koordinacinis darbas su 

seniūnijomis, bendruomenėmis 

Metinių renginių derinimas su 

bendruomenėmis 

Pagal poreikį Direktorė 

 

 

 Susitarimai su NVO dėl bendrų projektų Pagal poreikį Direktorė  

 Mėnesio planų pateikimas Švietimo, 

kultūros  ir sporto skyriui 

Iki kiekvieno mėnesio 

25 d. 

Parodų kuratorė – 

renginių organizatorė 

 

Valstybinės šventės ir minėtinos 

datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sausio 13-osios minėjimas. Dalyvavimas 

pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, 

nes liudija“. Žvakučių uždegimas Zyplių 

dvaro centrinių rūmų languose 

2022 01 13 Parodų kuratorė – 

renginių organizatorė 

 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos 

minėjimas ir ,,Žmogus yra didis“  

apdovanojimų įteikimas 

2022 02 16  Parodų kuratorė – 

renginių organizatorė 

 

Kovo 11-osios minėjimas 

 

2022 03 11 Parodų kuratorė – 

renginių organizatorė 

 

Šventė, skirta Motinos dienai 

 

2022 05 01 Parodų kuratorė – 

renginių organizatorė 

 

Partizanų pagerbimo diena 

 

2022 05 17 Parodų kuratorė – 

renginių organizatorė 
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Šventė, skirta Tėvo dienai  

 

2022 06 05 Parodų kuratorė – 

renginių organizatorė 

 

Gedulo ir vilties dienos minėjimas. 

 

2022 06 14 Parodų kuratorė – 

renginių organizatorė 

 

Valstybės dienos minėjimas 2022 07 06 Direktorė  

Joninių šventė 2022 06 23 Direktorė  

Leidinio  „Lukšiai – muziejus po 

atvirumi dangumi“, skirto Lukšių 325 –

ajai sukakčiai paminėti, pristatymas 

2022 10 01 Direktorė  

TURIZMAS 

Turizmo skatinimas ir plėtra Bendradarbiauti su šalies turizmo 

informacijos centrais, teikiant 

informaciją apie turistinį objektą ir 

teikiamas paslaugas 

Nuolat  Direktorė 

Administratorė 

turizmui 

 

 

Bendradarbiauti su šalies kelionių 

agentūromis, teikiant informaciją apie 

turistinį objektą ir teikiamas paslaugas 

Nuolat Direktorė 

Administratorė 

turizmui 

 

Vesti ekskursijas lankytojams ir turistmas 

Zyplių dvaro ansamblyje 

Nuolat Direktorė 

Administratorė 

turizmui 

Kultūrinės veiklos 

vadybininkė 

Parodų kuratorė –

renginių organizatorė 

 

Teatralizuotos ekskursijos „Kai pono 

nėra namie...“ pristatymas lankytojams 

Nuolat Administratorė 

turizmui 

Kultūrinės veiklos 

vadybininkė 

Parodų kuratorė – 

renginių organizatorė 

 

Edukacinės programos „Fazanų 

medžioklė“ pristatymas lankytojams 

Nuolat Kultūrinės veiklos 

vadybininkas 
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 Esant karantinui, paroda būtų perkeliama į virtualią erdvę. 

Direktorė        Daiva Bukšnienė 

Administratorė 

turizmui 

Dailininkas 

Pristatyti dvaro istoriją lauko erdvėje Nuolat Administratorė 

turizmui 

Kultūrinės veiklos 

vadybininkė 

 

Nuolat bendradarbiauti su Šakių TIC, 

siekiant suteikti lankytojams kuo 

geresnes turizmo paslaugas 

2022 Administratorė 

turizmui 

 

FINANSINĖ VEIKLA 

Lėšos Surinkti spec. lėšų (20000 Eur.) Iki gruodžio 31 d. Direktorė  

 Pritraukti rėmėjų lėšų (3000 Eur.) Iki gruodžio 31 d. Direktorė  

 Pritraukti projektinių lėšų (3000 Eur.) Iki gruodžio 31 d. Direktorė  




