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PATVIRTINTA
Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro
direktoriaus 2017 m. vasario 13 d.
įsakymu Nr. V-6
ŠVENČIONIŲ R. KALTANĖNŲ UGDYMO IR TURIZMO CENTRO
2017 M. VEIKLOS PLANAS
I. 2016 M. VEIKLOS ATASKAITA
2016 m. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras (toliau – Centras), siekdamas tęstinumo ir
plėtros, vykdė neformalųjį ugdymą bei vystė naujas veiklos sritis, tęsė projektinę veiklą, organizavo
gana daug turizmo, edukacinių bei įvairių kitų renginių.
2016 m. sausio – gruodžio mėn. organizuota 90 renginių, kuriuose dalyvavo 2723 dalyviai:
11 turizmo renginių (žygiai mokiniams ir visuomenei, 185 dalyviai), 18 edukacinių renginių bei
renginių, skirtų Mokslo metų pabaigai (339 dalyviai), 2 pažintinės veiklos renginiai mokiniams (23
dalyviai), 1 seminaras (50 dalyvių), 6 pažintinės ir kvalifikacinės-konsultacinės išvykos bei
ekskursijos (169 dalyviai), 13 įvairių kitų renginių, skirtų mokiniams (514 dalyvių), 19 vaikų
vasaros poilsio ir kitų tipų stovyklų (589 dalyviai) ir 20 projektinių ir kitų renginių (882 dalyviai).
Centro specialistai, 2016 m. organizuodami įvairius mokiniams ir vaikų dienos centrų
dalyviams skirtus renginius, į jų turinį integravo edukacines programas, iš kurių populiariausios
buvo šios: ,,Tautinis paveldas. Šventinių meduolių kepimas ir puošimas“, ,,Senųjų Aukštaitijos
amatų paslaptys. Žvakių liejimas“. 2016 m. sausio – gruodžio mėn. organizuota 20 renginių
(edukacinių renginių, Mokslo metų pabaigai skirtų renginių, pažintinių renginių, renginys ,,Advento
vartus pravėrus“, poilsio, kultūros ir sporto renginys, atgimstančios gamtos atspindžio pavasario
šventėse stovykla ,,Pavasario virsmo šventes pasitinkant...“ (projekto ,,Vaikų dienos centrų veiklos
plėtra Švenčionių rajono savivaldybėje“ vykdymas)), į kurių turinį buvo integruotos Kaltanėnų
ugdymo ir turizmo centro specialistų vedamos 8 edukacinės programos (943 dalyviai). Edukacinių
programų pasiūla mokiniams 2016 m. papildyta naujomis programomis: ,,Dekoratyvinių muiliukų
gaminimas“, ,,Tautinis paveldas. Margučių marginimas svogūnų lukštais ir augalais“.
2016 m. Centras bendrojo lavinimo mokyklų 1-12 klasių mokiniams siūlė dalyvauti 19-oje
pažintinės veiklos programų, tačiau organizavo tik 2 pažintinės veiklos renginius mokiniams ,,Reškutėnai paukščių karalystėje“ ir ,,Ką pilkapiai mena“ (23 dalyviai).
Renovavus Centro patalpas, 2016 m. vasarą organizuota 19 vaikų vasaros poilsio ir kitų
tipų stovyklų.

Eil.
Nr.

Data

1.

2016 m.
birželio 1-14
d.
2016 m.
birželio 6 d.
2016 m.
birželio 6-7
d.

2.
3.

4.

2016 m.
birželio 14-

Stovyklos pavadinimas

Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos
dailės skyriaus mokomosios vasaros praktikos
stovykla
Stovykla ,,Aš ir pasaulis”
Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokyklos
ansamblio ,,Aukštaitukas“ ir Švenčionėlių
progimnazijos šokių kolektyvo „Lašas“
choreografinė stovykla
Vaikų vasaros poilsio stovykla ,,Keliauk, pažink
ir saugok” (2016 m. projektas TAPK 2)

Dalyvių skaičius
Iš viso
Iš jų
Švenčionių
r.
19
-

14

-

35

35

30

30

2
23 d.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

2016 m.
birželio 1422 d.
2016 m.
birželio 1519 d.
2016 m.
birželio 2023 d.
2016 m.
birželio 26 d.
– liepos 1 d.
2016 m.
liepos 2-11
d.
2016 m.
liepos 12-17
d.
2016 m.
liepos 18-24
d.
2016 m.
liepos 25-29
d.
2016 m.
rugpjūčio 1-7
d.
2016 m.
rugpjūčio 2
d.
2016 m.
rugpjūčio 3-4
d.
2016 m.
rugpjūčio 3-4
d.
2016 m.
rugpjūčio 814 d.
2016 m.
rugpjūčio 1217 d.
2016 m.
rugpjūčio 1523 d.

Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos
kūrybinė vasaros stovykla ,,Vėjavaikis“

24

9

Sveikatingumo ir sporto klubo ,,Švenčionėliai“
stovykla

18

18

Stovykla ,,Keliauk, pažink ir saugok“

33

33

Ignalinos sportinių šokių klubo ,,Viva“ ir Kauno
sportinių šokių klubo ,,Mida“ šokių stovykla
,,Šok su vasara“
Vaikų vasaros poilsio stovykla ,,Keliauk, pažink
ir saugok” (2016 m. projektas TAPK 2)

42

-

57

33

Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblio
,,Vieversa“ šokių stovykla

40

-

Sukarinta stovykla ,,Poligonas“

42

-

Tarptautinė šokių stovykla ,,Vasara 2016“

35

-

Domino vasaros šokių stovykla

41

-

Stovykla ,,Aš ir pasaulis”

14

-

Ekologinė turistinė stovykla Adutiškio ir
Švenčionėlių vaikų dienos centrų dalyviams

50

50

Pažintinė stovykla Širvintų r. Musninkų
socialinės iniciatyvos asociacijos MuSI vaikų
dienos centro ,,Aitvarai“ dalyviams
Sukarinta stovykla ,,Poligonas“

23

-

20

-

Kultūrinio - edukacinio projekto ,,Keliaujančios
architektūros dirbtuvės: KVADRATU“ stovykla

12

12

Sostinės krepšinio mokyklos stovykla

40

Iš viso:
589
220
Taip pat 2016 m. organizuotos 7 savaitgalio, pažintinės-edukacinės bei įvairios kitos
stovyklos (243 dalyviai).
2016 m. Centras toliau tęsė ir 2016 m. gruodžio 31 d. įgyvendino projektą ,,Vaikų dienos
centrų veiklos plėtra Švenčionių rajono savivaldybėje“, apie šio projekto veiklas buvo teikiama
informacija Centro internetinėje svetainėje www.dienoscentrai.kaltanenai.eu bei Švenčionių rajono
laikraščiuose ,,Žeimenos krantai“ ir ,,Švenčionių kraštas“. Vykdant projekto veiklas, 2016 m.
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pavasarį organizuota 5-ių dienų pavasario stovykla, organizuoti 2 renginiai, pristatę Švenčionėlių ir
Adutiškio vaikų dienos centrus (toliau – VDC) visuomenei (,,Vaikų dienos centras
Švenčionėliuose“ ir ,,Adutiškio VDC ir bendruomenė: vasarą išlydim“), 2 edukacinės-pažintinės
išvykos į Labanorą, gamtos stovykla, renginys ,,Advento vartus pravėrus“, projekto uždarymo
renginys bei šventinis renginys ,,Gyva Kalėdų pasaka Paukščių kaime“ (iš viso šiuose renginiuose
dalyvavo 430 dalyvių). Taip pat 2016 m. rudenį užbaigti suplanuoti rangos darbai: atliktas
kapitalinis trijų objektų (Adutiškio pagrindinėje mokykloje įsikūrusio Adutiškio VDC, Švenčionėlių
miesto kultūros centre įsikūrusio Švenčionėlių VDC ir Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro patalpų)
remontas. Šio projekto įgyvendinimo metu (2015-2016 m.) įsteigti Adutiškio ir Švenčionėlių vaikų
dienos centrai su stovykline baze Kaltanėnuose, išspręstas vaikų, lankančių Adutiškio vaikų dienos
centrą iš kaimiškų vietovių, pavėžėjimo į namus klausimas, organizuotos net 6 skirtingos tematikos
stovyklos vaikams, įsigyti kompiuteriai, buitinė technika, baldai, turizmo ir sporto inventorius bei
įvairios pramogų ir laisvalaikio priemonės. Projekto vertė 2016 m. – 162 593,54 Eur.
Laimėjęs vaikų dienos centrų veiklos projektų finansavimo 2016-2018 metais atrankos
konkursą, 2016 m. kovo mėn. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras pasirašė Valstybės biudžeto
lėšų naudojimo sutartį su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos. Projekto ,,Vaikų dienos centrų veiklos plėtra Švenčionių rajono savivaldybėje. II
etapas“ įgyvendinimui skirtų valstybės biudžeto lėšų suma – 11 600,00 Eur. Didžioji šių lėšų dalis
buvo skirta nuolatinių Adutiškio ir Švenčionėlių vaikų dienos centrų lankytojų maitinimui
organizuoti.
2016 m. vasarą Centrui įgyvendinant projektą TAPK 2 (Neformaliojo švietimo programų
įgyvendinimo vaikų vasaros stovyklose organizavimo paslaugų 2016 m. pirkimas), kurį finansavo
Švietimo ir mokslo ministerija, buvo organizuotos 2 vaikų vasaros poilsio stovyklos pamainos.
Programoje ,,Keliauk, pažink ir saugok” dalyvavo 87 vaikai (iš jų 7 vaikai iš socialiai remtinų
šeimų). Projekto vertė – 4 792,50 Eur.
2016 m. rugpjūčio mėn. Centras dalyvavo kultūriniame - edukaciniame projekte
,,Keliaujančios architektūros dirbtuvės: KVADRATU“, kurio metu buvo organizuota kūrybinė
stovykla (jos veiklose dalyvavo 12 Švenčionių r. Kaltanėnų kaimo bendruomenės ir VO
,,Reškutėnų bendruomenės centras” vaikų). Šio projekto įgyvendinimo metu, pasitelkus
architektūrinius ir meninius sprendimus, atgaivinta Kaltanėnų miestelio viešoji erdvė – šalia
senosios miestelio turgaus aikštės sukurta erdvinė kompozicija: šaškių lenta - platforma, sūpynėsinstaliacija bei dinamiški moduliniai suoliukai.
2016 m. rugsėjo – gruodžio mėn. Centras organizavo projekto ,,Praeitis atgimsta
dabartyje“, finansuoto Kultūros rėmimo fondo lėšomis, veiklas, kuriose dalyvavo Adutiškio ir
Švenčionėlių vaikų dienos centrų lankytojai bei Švenčionių r. Pabradės ,,Ryto“ gimnazijos mokiniai
iš soc. rizikos šeimų (61 dalyvis). Projekto įgyvendinimo metu jo dalyviams organizuota dviejų
dienų etnokultūrinė–edukacinė savaitgalio stovykla, edukacinė išvyka bei baigiamasis renginys.
Projekto vertė – 2 400,00 Eur.
2016 m. kovo– spalio mėn. Centras intensyviai vykdė projektą ,,Žmogus - Bendruomenė Tėvynė“, skirtą Bendruomenių metams. Projekto įgyvendinimo metu buvo organizuotos 5
pažintinės išvykos - vizitai į įvairias Švenčionių ir Molėtų rajonų vietos bendruomenes: VO
Dubingių bendruomenės centrą, Magūnų seniūnijos bendruomenes ,,Vilija“ ir ,,Čerėnai“,
Švenčionių pasienio užkardą, Milkuškų kaimo bendruomenę, Šventos kaimo bendruomenę
,,Šventa“, Šutonių kaimo bendruomenę ,,Pavasaris“, Pabradės miesto bendruomenę ,,Domus“,
Švenčionėlių bendruomenę. Taip pat šio projekto įgyvendinimo metu organizuotas Ignalinos r.
Linkmenų kaimo bendruomenės vizitas Švenčionių rajone (162 dalyviai). Projekto įgyvendinimo
metu pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su VSAT Ignalinos rinktinės Švenčionių užkarda ir
Švenčionėlių bendruomene.
2016 m. balandžio-spalio mėn. Centras tęsė projekto ,,Keliaukime po Aukštaitijos kraštą“
veiklas – organizavo 4 pažintinius žygius dviračiais po Molėtų, Vilniaus ir Švenčionių rajonus (43
dalyviai). Šio projekto įgyvendinimo metu (projektas pradėtas vykdyti 2015 m.) organizuoti ne tik
pažintiniai žygiai dviračiais, kurių metu dalyviams pristatyti Rytų Aukštaitijos krašte – istorinėje
Nalšios žemėje daugiau ar mažiau žinomi įvairūs pažintiniai objektai (gamtos, architektūros,
kultūros, urbanistikos ir kt.), bet ir sudaryti nauji maršrutai – tokiu būdu stengiantis papildyti 2014
m. Ukmergės, Molėtų, Širvintų ir Švenčionių vietos veiklos grupių vykdyto projekto ,,Molėtų,
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Širvintų, Švenčionių ir Ukmergės, rajonų dviračių maršrutas – galimybė kaimo ekonominės veiklos
įvairinimui“ lėšomis išleistą informacinį leidinį ,,Dviračių maršruto gidas“ (Širvintų, Ukmergės,
Molėtų ir Švenčionių r.).
2016 m. Centras kartu su Sirvėtos regioninio parko direkcija organizavo žygių ciklą
,,Atrask Sirvėtos salą“ (3 pažintinius žygius pėsčiomis).
Centro internetinėje svetainėje, kitose viešinimo priemonėse visuomenei buvo nuolat
teikiama informacija apie Centro atliekamą veiklą: būsimus bei įvykusius renginius, vykdomus
projektus ir pan. 2016 m. apie Centro veiklą paskelbta nemažai straipsnių ar informacinių
pranešimų Švenčionių rajono spaudoje (tiek Centro specialistų, tiek kitų švietimo, kultūros įstaigų
ar vietos bendruomenių atstovų): laikraščiuose ,,Žeimenos krantai“ ir ,,Švenčionių kraštas“ (iš viso
22 vnt.).
Be to, Centras dar labiau praplėtė renginių, skirtų suaugusiesiems, pasiūlą. 2016 m. Centro
veiklos naujovės - balandžio mėn. pradėtos organizuoti pažintinės išvykos, skirtos Trečiojo amžiaus
universiteto (toliau – TAU) Politologijos ir krašto istorijos fakulteto dalyviams. Siekdamas
užtikrinti suaugusiųjų švietimo proceso tęstinumą, Centras pasirašė tarpžinybinio bendradarbiavimo
sutartį su Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnyba. 2016 m. organizuotos 4 pažintinės išvykos į
Grybų dvarą (Švenčionių r.), Dubingius (Molėtų r.), Adutiškį (Švenčionių r.) ir Uteną, taip pat
organizuota TAU 2015-2016 m. m. baigimo šventė (212 dalyvių).
Vykdant Centro, kaip universalaus daugiafunkcinio centro veiklas, 2016 m. pradėjo
funkcionuoti įrengti vaikų žaidimų ir laisvalaikio užimtumo kambariai, kuriuose teikiamos
turiningo laisvalaikio praleidimo paslaugos.
Be anksčiau minėtų įvairaus pobūdžio renginių vaikams, jaunimui ir suaugusiems, 2016 m.
Centre suteiktos įvairios kitos paslaugos - tai patvirtina šie statistiniai duomenys: biliardą žaidė 419
lankytojų, sunkiosios atletikos įrenginiais naudojosi 101, sveikatinimo komplekso paslaugomis
naudojosi 500, apgyvendinimo paslaugos suteiktos 1012 lankytojų, maitinimo paslaugos - 18214
lankytojų.
2016 m. Adutiškio ir Švenčionėlių VDC lankė 13134 dalyviai (52 dalyviai vienai darbo
dienai).
2016 m. sausio – gruodžio mėn. Centras, teikdamas įvairias paslaugas, gavo 50 043,18 Eur
pajamų. Gerinant Centro veiklos sąlygas bei siekiant iškeltų tikslų įgyvendinimo, šios lėšos ir
gautos 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio paramai lėšos (252,85 Eur) buvo panaudotos pažintiniųturistinių žygių, pažintinių išvykų bei kitų renginių organizavimui, įvairių veiklų vystymui, taip pat
ūkio bei turizmo bazės gerinimui.
Taip pat 2016 m. Centras vykdė ir viešųjų darbų programą – buvo įdarbinti 7 darbuotojai
(sudarytos sutarties vertė – 7172,00 Eur).
2016 m. Centras aktyviai dalyvavo planuojant Švenčionių rajono kultūrinius renginius bei
vykdant turizmo veiklų plėtrą: buvo įtrauktas į darbo grupių ,,Savivaldybes jungiančių turizmo trasų
ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ ir ,,Labanoras – 2017 metų Mažoji
Lietuvos kultūros sostinė“ sudėtį.
Projektų įgyvendinimą ir turiningą bendradarbiavimą organizuojant Centro veiklas
užtikrino 2016 m. pasirašyta 16 bendradarbiavimo sutarčių su Švenčionių rajono tarpžinybinėmis
bei įvairiomis kitomis įstaigomis ar juridiniais asmenimis: Švenčionių r. Adutiškio pagrindine
mokykla, Švenčionių r. Švenčionėlių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla, ūkininke Rasita KraujelyteNoreikiene, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos dailės skyriumi, UAB ,,Vyrų ir
moterų santykių institutas“, Valstybės sienos apsaugos tarnybos Ignalinos rinktinės Švenčionių
užkarda, Šokių ir dainų ansamblio ,,Vieversa“ asociacija, Sveikatingumo ir sporto klubu
,,Švenčionėliai“, VšĮ Sostinės krepšinio mokykla, Domino šokių studija, Vilniaus vaikų socialinės
globos namais ,,Gilė“, Švenčionėlių bendruomene, Švenčionėlių socialinių paslaugų centru,
Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnyba, Švenčionių rajono Pabradės ,,Ryto“ gimnazija,
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla.
II. STRATEGINIAI TIKSLAI
2017 m. Centras numato toliau vystyti šias veiklos kryptis: daugiafunkcinio centro, vaikų
dienos centrų bei turizmo centro regione veiklas.
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2. Tikslai:
2.1. ugdyti vaikų ir jaunimo pilietiškumą, krašto pažinimą, socialinius ir ekologinius įgūdžius;
2.2. teikti turizmo paslaugas;
2.3. prisidėti prie rizikos grupės vaikų gerovės didinimo įgyvendinant efektyvias ir kvalifikuotas
priemones Švenčionių rajono savivaldybėje;
2.4. kurti, diegti ir plėtoti modernią švietimo ir socialinių paslaugų, skirtų įvairaus amžiaus
gyventojų grupėms ir jų poreikiams, infrastruktūrą Kaltanėnų miestelyje.
III. METINIAI UŽDAVINIAI
3. Centro uždaviniai:
3.1. kurti neformalaus ugdymo programas vaikams ir jaunimui bei jas įgyvendinti;
3.2. rengti vaikų ir jaunimo poreikius atitinkančius projektus;
3.3. rengti turistinius maršrutus;
3.4. rengti ekskursijų programas;
3.5. gerinti Centro materialinę bazę siekiant užtikrinti tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;
3.6. teikti turizmo informaciją ir turizmo paslaugas,
3.7. organizuoti edukacines, poilsines, sportines – turistines programas vaikams ir suaugusiems;
3.8. vykdyti vaikų dienos centrų veiklas Adutiškyje ir Švenčionėliuose su stovykline baze
Kaltanėnuose: ugdyti vaikų socialinius įgūdžius bei skatinti jų šeimų dalyvavimą veiklose;
3.9. organizuoti universalaus daugiafunkcinio centro veiklas Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro
mokyklos pastate;
3.10. aprūpinti Adutiškio ir Švenčionėlių vaikų dienos centrus reikalingais baldais ir buitine
technika;
3.11. užbaigti projekto ,,Vaikų dienos centrų veiklos plėtra Švenčionių rajono savivaldybėje“
įgyvendinimo metu suremontuotų patalpų aplinkos bei lauko teritorijos tvarkymo darbus;
3.12. pakeisti vaikų vasaros poilsio stovyklų organizavimo tvarką;
3.13. organizuoti renginius (stovyklas, seminarus, susitikimus ir kt. ) įvairių amžiaus grupių
žmonėms;
3.14. organizuoti Adutiškio ir Švenčionėlių vaikų dienos centrų dalyvių maitinimą.
IV. 2017 M. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
4.1. Renginiai mokiniams, vaikų dienos centrų lankytojams, visuomenei:
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo
laikas

4.1.1

Renginiai visuomenei:
pažintinė ekskursija, skirta
Pasaulinei turizmo dienai;
pažintinis turistinis žygis,
skirtas karaliaus Mindaugo
vardadieniui;
jaunimo sporto varžybos
Renginių ciklas ,,Labanoras –
2017 metų mažoji Lietuvos
kultūros sostinė“ (3 priedas)
Projektas ,,Keliaukime po
Aukštaitijos kraštą. Švenčionių
krašto piliakalniai“ (pažintiniai
žygiai dviračiais ir pėsčiomis),
skirtas Piliakalnių metams ir
atkurtos Lietuvos valstybės

2017 m.
Julius Lisauskas
sausis, rugsėjis Kęstutis Lisauskas
lapkritis
Danutė Rastenienė

4.1.2

4.1.3

Atsakingas(-i)

Kam skirta,
atsiskaitymo
forma, pastabos
Renginiai

2017 m. sausio Kęstutis Lisauskas Renginiai
– rugsėjo mėn. Danutė Rastenienė
2017 m. kovo
– spalio mėn.

Kęstutis Lisauskas Žygiai dviračiais
Julius Lisauskas
ir pėsčiomis
Danutė Rastenienė
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šimtmečio jubiliejui

4.1.4

Edukaciniai renginiai, skirti
Atvelykiui (vaikų Velykėlėms)

4.1.5

Pažintinis – ekologinis žygis
baidarėmis Žeimenos upe ir
Žeimenų ežeru dalyvaujant
akcijoje ,,Darom 2017“
Vaikų vasaros poilsio
stovyklos

4.1.6

4.1.7

Rudens (savaitgalio) stovyklos

Pažintiniai kultūriniai
renginiai, skirti Trečiojo
amžiaus universiteto
Politologijos ir krašto istorijos
fakulteto dalyviams
4.1.9 Pažintinės veiklos renginiai
mokiniams ,,Labanoro girios
taku“, ,,Ką pilkapiai mena“ ir
kt.
4.1.10 Edukaciniai renginiai, skirti
advento laikotarpiui
4.1.11 Turistinių žygių ir pažintinių
ekskursijų pagal užsakymus
organizavimas
4.1.8

2017 m.
balandžio 1821 d.
2017 m.
balandis

Irena Turčinskienė Renginiai
Danutė Rastenienė

2017 m.
birželis, liepa,
rugpjūtis
2017 m.
rugsėjis,
spalis, lapkritis
2017 m. sausis
- balandis;
rugsėjisgruodis

Irena Turčinskienė Programos

2017 m.
balandis,
gegužė,
rugsėjis, spalis
2017 m.
gruodis
Visus metus

Kęstutis Lisauskas Pažintinės veiklos
Irena Turčinskienė pažymėjimai
Danutė Rastenienė

Julius Lisauskas

Programa

Danutė Rastenienė Programos
Julius Lisauskas
Kęstutis Lisauskas Renginiai
Danutė Rastenienė suaugusiesiems

Irena Turčinskienė Renginiai
Danutė Rastenienė
Kęstutis Lisauskas Renginiai
Julius Lisauskas
visuomenei,
bendrojo
lavinimo
mokyklų
mokiniams

4.2 Projektinė, edukacinė veikla, turizmo paslaugų plėtra:
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo
laikas

Atsakingas(-i)

4.2.1

Edukacinių programų
vykdymas

Irena Turčinskienė
Danutė Rastenienė
Julius Lisauskas

4.2.2

Pedagogų kvalifikacijos
tobulinimo renginių
organizavimas
Ekskursijų programų
sudarymas atsižvelgiant į
klientų užsakymus

2017 m.
balandžio –
gegužės mėn.,
rugsėjo gruodžio mėn.
Visus metus

Kęstutis Lisauskas

Seminarai

Visus metus

Julius Lisauskas
Kęstutis Lisauskas

Programos

4.2.3

Kam skirta,
atsiskaitymo
forma,
pastabos
Edukaciniai
renginiai
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4.2.4.

Dalyvavimas projektų rengimo
konkursuose, gerinančiuose
turizmo paslaugų sąlygas
Centre ir Švenčionių rajone

Visus metus

4.2.5

Dalyvavimas Ignalinos
viešosios bibliotekos
vykdomame projekte
,,Piliakalnių istorija žadina
vaizduotę“
Dalyvavimas Kultūros rėmimo
fondo ar kitų sričių
skelbiamuose projektuose
Dalyvavimas Visuomenės
sveikatos rėmimo specialiosios
programos sveikatos projektų
rėmimo konkurse
Konkrečių edukacinių,
pažintinių, poilsinių, turistinių
renginių pagal užsakymus
aprašų, programų ruošimas
Adutiškio ir Švenčionėlių
vaikų dienos centrų veiklų
kuravimas;
konsultacinės išvykos į
Adutiškio ir Švenčionėlių
vaikų dienos centrus;
vaikų ir jaunimo stovyklų
organizavimas
Istorinės, kraštotyrinės,
gamtinės, etnografinės
medžiagos, susijusios su
objektu rinkimas,
sisteminimas, apibendrinimas
Trumpalaikių ekspedicijų
organizavimas plėtojant
mokinių pažintinę veiklą
Centro turimos turizmo
informacijos sklaidos
vykdymas interneto puslapyje
ir spaudoje
Dalyvavimas Aukštaitijos NP,
Kaltanėnų seniūnijos
organizuojamuose aplinkos,
turizmo objektų tvarkymo
darbuose

2017 m.
Kęstutis Lisauskas
gegužės–
Danutė Rastenienė
rugpjūčio mėn.

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10

4.2.11

4.2.12

4.2.13

Julius Lisauskas
Kęstutis Lisauskas

Paraiškos

Programos

Visus metus

Danutė Rastenienė

Paraiška

Visus metus

Asta Galatiltienė
Ina Tomaševskienė

Paraiška

Visus metus

Danutė Rastenienė
Julius Lisauskas

Programos

Visus metus

Kęstutis Lisauskas
Irena Turčinskienė
Danutė Rastenienė
Julius Lisauskas

Veiklos,
renginiai,
administravimo
ir kt. darbai

Visus metus

Danutė Rastenienė

Informacinė
medžiaga

Visus metus

Kęstutis Lisauskas

Programos

Visus metus

Danutė Rastenienė

Informacija
visuomenei

Visus metus

Julius Lisauskas

Priežiūros
darbai

4.3 Bendrieji organizaciniai darbai:
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo
laikas

Atsakingas(-i)

Kur
atsiskaitoma,
atsiskaitymo
forma, pastabos
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4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

Įvairių Centro veiklą
reglamentuojančių dokumentų
rengimas ir derinimas
Centro strateginio plano 20182020 m. rengimas ir tvirtinimas

Iki 2017 m.
vasario mėn.

Kęstutis Lisauskas Dokumentų
Irena Turčinskienė rengimas

Iki 2017 m.
gruodžio 30
d.
Iki 2017 m.
vasario 20 d.

Kęstutis Lisauskas Planas

Supaprastintų viešųjų pirkimų
plano 2017 m. sudarymas ir
paskelbimas
Centro veiklos plano 2018 m.
Iki 2018 m.
projekto pristatymas ir aptarimas gruodžio 23
d.

4.3.5

Centro veiklos plano 2017 m.
aptarimas

4.3.6

Periodiškas darbuotojų
instruktažų organizavimas
priešgaisrinės, darbo saugos,
higienos klausimais. Darbuotojų
atestacijos vykdymas ir
kvalifikacijos kėlimo
inicijavimas

4.3.7

Darbas su Centro pedagogais ugdymo proceso stebėjimas

Kęstutis Lisauskas Planas
Danutė Rastenienė

Kęstutis Lisauskas Direkciniame
Irena Turčinskienė pasitarime
Danutė Rastenienė
Julius Lisauskas
Iki 2018 m. Kęstutis Lisauskas Centro tarybos
gruodžio 30
posėdyje
d.
Centro
Kęstutis
Protokolai,
darbuotojų
Lisauskas
pažymėjimai
susirinkimų
Julius Lisauskas
metu ir kitais
vidaus
tvarkoje
numatytais
atvejais
Visus metus
Kęstutis
Protokolai
Lisauskas

4.4 Centro ūkinės dalies darbai:

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

4.4.1

Lauko baldų, skirtų terasoms ir
pavėsinėms, įsigijimas

4.4.2

Markizių, skirtų lauko terasoms,
įsigijimas ir įrengimas

4.4.3

Baldų, skirtų vaikų dienos
centrų patalpoms įrengti,
įsigijimas
Centro pastato fasado dažymas

4.4.4
4.4.5

4.4.6
4.4.7

4.4.8

Paupio zonos tvarkymas bei
pritaikymas klientų poreikiams,
kronšteino valčių prieplaukoje
įrengimas
Šaligatvio, esančio prie lauko
terasų, dangos remontas
Kambarių Nr.5 (mini virtuvėlės
įrengimas) ir Nr.11 remontas
Kambarių Nr.4 ir Nr.6 remontas

Vykdymo
laikas
Iki 2017 m.
balandžio
mėn.
Iki 2017 m.
balandžio
mėn.
Iki 2017 m.
balandžio
mėn.
Iki 2017 m.
birželio mėn.
Iki 2017 m.
liepos mėn.

Iki 2017 m.
birželio mėn.
Iki 2017 m.
balandžio
mėn.
Iki 2017 m.
birželio mėn.

Atsakingas (-i)
Julius Lisauskas

Atsiskaitymo
forma
Lauko baldai

Julius Lisauskas

Markizės

Julius Lisauskas

Baldai

Julius Lisauskas

Dažymo darbai

Julius Lisauskas

Tvarkymo ir
įrengimo darbai

Julius Lisauskas

Remonto darbai

Julius Lisauskas

Remonto darbai
(atlieka
rangovas)
Remonto darbai

Julius Lisauskas
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4.4.9

Aktų salės remontas

Iki 2017 m.
gruodžio
mėn.

Julius Lisauskas

Remonto darbai

4.4.10

Durų keitimas II aukšto
patalpose

Iki 2017 m.
gegužės
mėn.

Julius Lisauskas

4.4.11

Biliardo patalpos ir laiptinės į ją
kosmetinis remontas

Julius Lisauskas

4.4.12

II aukšto koridorių remontas

Iki 2017 m.
lapkričio
mėn.
Iki 2017 m.
birželio mėn.

Montavimo
darbai
(atlieka
rangovas)
Remonto darbai

4.4.13

Teritorijos gerbūvio tvarkymas
ir įrengimas. Medinių lauko
baldų gamyba

Iki 2017 m.
liepos mėn.

4.4.14

Pagrindinės Centro iškabos
keitimas
Gesintuvų patikra

Balys Naruševičius
Romas Prunskas
Ignas Prunskas
Mantas Turčinskas
Julius Lisauskas

Remonto darbai
(atlieka
rangovas)
Priežiūros ir
įrengimo
darbai. Lauko
baldai
Iškaba

Julius Lisauskas

Patikros darbai

Julius Lisauskas
Balys Naruševičius
Romas Prunskas
Ignas Prunskas
Mantas Turčinskas
Balys Naruševičius
Romas Prunskas
Ignas Prunskas
Mantas Turčinskas
Julius Lisauskas

Paruošimo
darbai

4.4.15
4.4.16

Kuro malkų pirkimas ir
paruošimas 2017-2018 m.
šildymo sezonui

4.4.17

Upės ir pakrantės tvarkymas
(medžių traukimas iš upės,
pakrantės šlaito valymas, šakų
genėjimas)
Visų gyvenamųjų patalpų
priežiūra ir einamasis remontas

4.4.18

4.4.19

Centro teritorijos priežiūra ir
tvarkymas

4.4.20

Katilinės patalpų remontas

Iki 2017 m.
birželio mėn.
Iki 2017 m.
birželio mėn.
Iki 2017 m.
birželio mėn.

2017 m.
kovaslapkritis
Visus metus

Visus metus

2017 m.
balandisspalis

Julius Lisauskas

Balys Naruševičius
Daiva
Naruševičienė
Romas Prunskas
Ignas Prunskas
Mantas Turčinskas
Balys Naruševičius
Romas Prunskas
Ignas Prunskas
Mantas Turčinskas

Priežiūros
darbai

Remonto ir
priežiūros
darbai
Priežiūros
darbai

Remonto darbai

V. PRIEDAI
5.1. Adutiškio vaikų dienos centro 2017 m. renginių planas (1 priedas)
5.2. Švenčionėlių vaikų dienos centro 2017 m. renginių planas 2017 m. (2 priedas)
5.3. Renginių planas ,,Labanoras – 2017 metų mažoji Lietuvos kultūros sostinė“ (3 priedas).
5.4. Projekto ,,Keliaukime po Aukštaitijos kraštą. Švenčionių krašto piliakalniai“ (pažintiniai žygiai
dviračiais ir pėsčiomis), skirto Piliakalnių metams ir atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečio
jubiliejui, 2017 m. renginių planas (4 priedas).
_________________
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PRITARTA
Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo
centro tarybos, 2017 m. vasario 10 d.
posėdžio protokolas Nr. CT-1

