
VILNIAUS ETNINĖS KULTŪROS CENTRAS 

 

Kultūrinių veiklų koordinatorės ir organizatorės laikinai vykdančios direktoriaus 

funkcijas Loretos Stoliarovienės 

2020 metams nustatytos metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai 

 
  

Einamųjų metų veiklos 

užduotys / einamųjų metų 

užduotys 
Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo 

rodikliai (kiekybiniai, 

kokybiniai, laiko ir kiti 

rodikliai, kuriais 

vadovaudamasis vadovas 

/ institucijos 

vadovas ar jo įgaliotas asmuo 

vertins, ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Kultūrinių veiklų koordinatorės 

ir organizatorės pareigybei  

    

2.1.Renginių organizavimas Numatomi 4 renginiai: 

Pavasario lygiadienis, 

Tarptautinio folkloro 

festivalio „Skamba skamba 

kankliai“ didžiojo koncerto 

organizavimas, Rudens 

lygiadienis, Tautosakos ir 

tautodailės konkursas 

„Leliumoj“.  

Renginių kiekybiniai rodikliai: 

dalyvių/lankytojų skaičius, 

kokybės rodikliai  įvykiai – 

paskelbimai interneto 

portaluose, galimų komentarų 

apžvalga.  

2.2. Tęsti 2020-aisiais m. LKM 

priemonės „Kultūros pasas“ 

paslaugą – paskaitų ciklas vyresnių 

klasių moksleiviams „Kalendorinės 

šventės ir tautosaka“ (sutartis 3 

metams). 

Nežinoma kiek mokyklų 

pareikš norą naudotis 

teikiama paslauga, 

numatoma duomenis 

pateikti metų pabaigoje.  

Edukacijų skaičius, dalyvių 

atsiliepimai.  

2.3. Pagal poreikį interviu 

žiniasklaidos kanalams teikimas, 

siekiant skleisti informaciją apie 

etninės kultūros centrą bei etninės 

kultūros reiškinius. 

Siekis dalyvauti bent 3-4 

įvykiuose bendradarbiaujant 

su žiniasklaidos atstovais.  

Interviu, susitikimų su 

žiniasklaida skaičius.  

Kultūrinių veiklų koordinatorės 

ir organizatorės laikinai 

vykdančios direktorės funkcijas  

pareigybei  

    

2.1. Kasmetinių centro renginių 

vyksmo užtikrinimas 

identifikuojant naujus einamųjų 

metų projektus. 

Dalyvauti Tautodailės metų 

minėjimo 2020 metais 

veiksmų plane, pateiktame 

Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2019 m. 

lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 

1151. 

Numatytų 3-jų veiksmų 

atlikimas laiku. 

 

1) Parašyto ir publikuoto 

straipsnio apie  šiaudo sodus 

leidinio nuorodų pateikimas 

2) Metodinės vaizdo medžiagos 

pristatymas VEKC  

internetiniame puslapyje ir 

YouTube kanale iki 2020 

metų IV ketvirčio pabaigos.  



Plane numatyti Vilniaus 

etninės kultūros centro 

veiksmai: 

1.Parengti straipsnį, 

populiarinantį tautodailės 

paveldą kultūrinėje 

periodinėje spaudoje. I-IV 

ketvirčiai. 

2. Parengti mokomąją 

vaizdo medžiagą apie 

atskirų tautodailės šakų 

dirbinių gamybą / kūrimą. I-

IV ketvirčiai. 

3. Organizuoti specializuotą 

vaikų ir jaunimo stovyklą 

tautodailės įgūdžiams 

ugdyti. III ketvirtis. 

4. Numatytos ir įvairių 

tautodailės šakų edukacijos, 

tačiau įstaiga jas vykdo 

nuolat. 

3) Įstaigos metų plane 

numatyta vaikų ir jaunimo 

vasaros stovyklos data 

birželio 29–liepos 3 d. 

 

2.2. VEKC ir UNESCO Lietuvos 

skyriaus projekto „Vilniaus 

apskrities nematerialaus kultūros 

paveldo nevyriausybinių 

organizacijų katalogas“  

vykdymas. 

Projekto baigiamojo 

renginio vykdymas. 

Baigiamasis renginys kovo mėn. 

pabaigoje. Lektorių – pranešėjų 

temų bei dalyvių skaičių 

pateikimas. 

2.3. Šiaudinių sodų rišėjų 

asociacijos steigimo inicijavimas,  

kuravimas dėl perspektyvų ateityje 

lietuviškuosius šiaudinius sodus 

įtraukti į UNESCO pasaulio 

paveldo sąrašą. Į Lietuvos 

nematerialaus kultūros paveldo 

vertybių sąvadą ši tradicija jau 

įtraukta. 

Šiaudų sodų rišėjų 

asociacijos įkūrimas. 

Surastas asociacijos steigimui 

administratorius. 

Įregistruota asociacija. 

Asociacija įtraukta į Vilniaus 

apskrities nematerialaus kultūros 

paveldo nevyriausybinių 

organizacijų katalogą. 

  


