
 

 

                     PATVIRTINTA 

                                                                             Kupiškio r. Rudilių J. Laužiko UDC 

                                                                             direktoriaus 2021 m. vasario 2 d. 

                                     įsakymu Nr. V-5 

 

 

 

 

 

KUPIŠKIO R. RUDILIŲ JONO LAUŽIKO UNIVERSALUS DAUGIAFUNKCIS CENTRAS 

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS 
 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Kupiškio rajono Rudilių Jono Laužiko universalaus daugiafunkcio centro (toliau - 

UDC) 2021 metų metinis veiklos planas (toliau - planas), nustato įstaigos tikslus, uždavinius bei 

priemones uždaviniams vykdyti. 

 2. Planu siekiama teikti kokybiškas švietimo, kultūrines, socialines ir kt. paslaugas, 

atitinkančias nuolat kintančias bendruomenės reikmes, tenkinti ugdytinių ir jų tėvų/globėjų 

lūkesčius, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(-si) vaikų poreikius, organizuoti neformaliojo 

vaikų ir suaugusiųjų švietimo veiklas. 

 3. Veiklos planas patvirtintas Kupiškio r. Rudilių J. Laužiko UDC l. e. direktoriaus 

pareigas 2021 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V-5. Veiklos plano projektui 2021 m. sausio 15 d. pritarė 

UDC taryba. 

 4. Planą įgyvendins Kupiškio r. Rudilių J. Laužiko UDC darbuotojai, ugdytiniai, jų 

tėvai (globėjai), bendruomenė. 

 5. Kupiškio r. Rudilių J. Laužiko UDC pasilieka teisę dalinai keisti numatytas veiklas. 

Su planu galima susipažinti Rudilių Jono Laužiko UDC internetinėje svetainėje www.rudiliuudc.lt/. 

 6. Kupiškio r. Rudilių J. Laužiko UDC įgyvendindamas 2021 m. veiklos planą 

vadovaujasi 2021-2023 metų strateginiu planu patvirtintu Kupiškio r. Rudilių J. Laužiko UDC  

l. e. direktoriaus pareigas 2021 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V- 4. 

 7. Centras savo planuojamą veiklą koordinuoja su Kupiškio rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos Rudilių padaliniu bei Kupiškio PSPC Rudilių medicinos punkto veikla, 

Rudilių kaimo bendruomene. 

 

 



2 
 

 

II SKYRIUS 

2021 M. VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI 

TIKSLAI: 

 Tobulinti vaikų ir suaugusiųjų neformalųjį švietimą ir prieinamumą. 

 Gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę, atsižvelgiant į skirtingo amžiaus 

vaikų poreikius, polinkius ir gebėjimus. 

 Plėtoti socialinių, edukacinių, kultūrinių paslaugų infrastruktūrą, teikiant kokybiškas 

paslaugas, atitinkančias vietos bendruomenės poreikius. 

 

UŽDAVINIAI: 

1. Sudaryti galimybes visiems kaimo bendruomenės nariams ir svečiams dalyvauti 

neformaliojo švietimo veiklose. 

2. Inicijuoti įvairias veiklas, stiprinant kultūrinį ir sportinį gyventojų aktyvumą. 

3.  Kūrybiškai organizuoti ugdomąją veiklą, pritaikant ugdymo turinį pagal vaikų 

poreikius ir gebėjimus. 

4. Plėtoti pedagogo, vaikų ir tėvų bendradarbiavimą, rengiant bendras veiklas. 

5.  Organizuoti renginius, siekiant telkti vietos bendruomenės narius kultūriniuose 

renginiuose, pilietinėse iniciatyvose, prasmingą laiko užimtumą užtikrinančiose veiklose. 

6.  Puoselėti, saugoti ir stiprinti vietos gyventojų fizinę, dvasinę ir psichinę sveikatą. 

7. Skatinti Centro bendruomenės narių ir lankytojų aktyvumą, veikimą kartu. 

8. Aktyvinti Centro veiklos viešinimą. 

 

III SKYRIUS 

UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Vykdymo 

terminas  

Vertinimo 

kriterijai 

Atsakingi 

vykdytojai 

Ištekliai 

Vaikų ir suaugusiųjų neformalusis švietimas. 

 

Strateginis tikslas: Tobulinti vaikų ir suaugusiųjų neformalųjį švietimą ir prieinamumą. 

1 Uždavinys. Sudaryti galimybes visiems kaimo bendruomenės nariams ir svečiams dalyvauti 

neformaliojo švietimo veiklose. 
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1. Neformaliojo vaikų 

švietimo programų 

rengimas ir vykdymas.  

 

Visus 

metus 

Dalyvių 

lankomumas 

ne mažiau  

80 %. 

S. Kulnickas 

V. Arlauskienė 

  

NVŠ lėšos, 

Centro lėšos 

2. Edukacinių ir kultūrinių 

išvykų organizavimas. 

 

Kovo – 

gruodžio 

mėn. 

Bus surengtos 

2 edukacinės 

išvykos. 

S. Kulnickas 

V. Arlauskienė 

Centro lėšos 

3. Renginių, mokymų 

organizavimas. 

 

Kovo – 

gruodžio  

mėn. 

1-2 renginiai, 

mokymai 

S. Kulnickas 

V. Arlauskienė 

R. Šimėnienė 

Centro lėšos 

4.  Projekto „Stovyklaukime 

kartu“ vykdymas. 4 

stovyklų Kupiškio miesto 

vaikams organizavimas ir 

vykdymas. 

Balandžio 

– 

rugpjūčio 

mėn. 

80 % dalyvių, 

jų tėvų ir 

vadovų įvertins 

gerai ir labai 

gerai. 

S. Kulnickas 

V. Arlauskienė 

ESFA lėšos 

5. Vaikų ir jaunimo 

socializacijos stovykla 

Kupiškio r. vaikams. 

Liepos - 

rugpjūčio 

mėn. 

80 % dalyvių, 

jų tėvų ir 

vadovų įvertins 

gerai ir labai 

gerai. 

S. Kulnickas 

V. Arlauskienė 

Savivaldybės 

lėšos 

6. Projekto „TAPK 2“ 

edukacinių programų 

įgyvendinimas 1 vasaros 

vaikų stovykloje, 

bendradarbiaujant su ŠMPF. 

Liepos – 

rugpjūčio 

mėn. 

80 % dalyvių, 

jų tėvų ir 

vadovų įvertins 

gerai ir labai 

gerai. 

S. Kulnickas 

V. Arlauskienė 

ŠMPT 

projekto 

lėšos 

7.  Projekto „TAPK 2“ 

edukacinių programų 

įgyvendinimas 1 ne vasaros 

vaikų stovykloje, 

bendradarbiaujant su ŠMPF. 

Spalio – 

gruodžio 

mėn. 

80 % dalyvių, 

jų tėvų ir 

vadovų įvertins 

gerai ir labai 

gerai. 

S. Kulnickas 

V. Arlauskienė 

ŠMPT 

projekto 

lėšos 

 

2 Uždavinys.  Inicijuoti įvairias veiklas, stiprinant kultūrinį ir sportinį gyventojų aktyvumą. 

1. Centro erdvių tvarkymas 

edukacinių, kultūrinių, 

sportinių užsiėmimų 

Visus 

metus. 

Sutvarkyta 

konferencijų 

salė, šokio ir 

S. Kulnickas 

V. Arlauskienė 

A. Maižvila 

Centro lėšos 
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organizavimui. teatro studija. 

2. Renginių, skatinančių 

aktyvų gyvenimo būdą, 

inicijavimas. 

 

Kovo – 

gruodžio  

mėn. 

1-2 renginiai  S. Kulnickas 

V. Arlauskienė 

R. Šimėnienė 

Centro lėšos 

3.  Bendradarbiavimas su 

Kupiškio r. PSPC sveikatos 

priežiūrai ir medicininei 

pagalbai teikti. 

Visus 

metus. 

Registruojama 

apie 600  

gyventojų 

apsilankymų 

per metus.  

S. Kulnickas 

P. Madeikienė 

 

4. Bendradarbiavimas su 

Kupiškio r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Rudilių padaliniu. 

Planuojami renginiai: 

 Dalyvavimas rašymo 

konkurse „Nacionalinis 

diktantas 2021“. 

Rytmetis „Velykų rytą 

margučiai ritas“. 

 Padėkos popietė „Nei 

dienos be knygos“, skirta 

Nacionalinei Lietuvos 

bibliotekų savaitei. 

Garsiniai skaitymai 

vaikams, skirti akcijos  

„Vasara su knyga“ 

atidarymui. 

Akcijos „Vasara su knyga“ 

baigiamasis renginys 

 Šiaurės šalių literatūros 

savaitės skaitymai vaikams 

„Auštant“. 

Visus 

metus. 

 

 

 

Kovo 

mėn. 

 

 

Balandžio 

mėn. 

Balandžio 

mėn. 

 

 

Birželio 

mėn. 

 

Rugsėjo 

mėn. 

Lapkričio 

mėn. 

 

Registruojama 

apie 2000 

gyventojų 

apsilankymų iš 

kurių 800 

vaikų per 

metus. 

 

 

Renginių 

lankytojų 

skaičius 80 iš 

jų 60 vaikų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. Kulnickas 

V. Ribokaitė 

R. Šimėnienė 

V. Arlauskienė 

 

Projektinės 

lėšos 
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Šiaurės šalių literatūros 

savaitės skaitymai 

paaugliams „Auštant“. 

 Garsiniai skaitymai 

„Kalėdų džiaugsmas su 

knyga“. 

Kompiuterinio  raštingumo 

mokymai. 

 

 

 

Lapkričio 

mėn. 

 

Visus 

metus. 

 

 

Ne mažiau 10 

dalyvių.  

 

 

Projektinės 

lėšos 

 

Vaiko pažangą skatinantis ugdymas ir ugdymasis. 

 

Strateginis tikslas: Gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę, atsižvelgiant į 

skirtingo amžiaus vaikų poreikius, polinkius ir gebėjimus. 

 

3 Uždavinys. Kūrybiškai organizuoti ugdomąją veiklą, pritaikant ugdymo turinį pagal vaikų 

poreikius ir gebėjimus. 

1. Lavinamųjų ugdymo 

priemonių papildymas. 

Visus metus. Įsigytų 

priemonių 

skaičius. 

R. Šimėnienė 

S. Kulnickas 

 

MK lėšos 

2. Dalyvavimas rajono, šalies 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų projektuose. 

Visus metus. Dalyvaus   

2-3 

projektuose. 

R. Šimėnienė 

 

 

3. Ugdymo turinio 

pritaikymas kiekvieno 

vaiko individualiai ūgčiai 

užtikrinti. 

Visus metus. Ugdymo 

priemonių 

diferencija-

vimas 

R. Šimėnienė 

 

 

4. Ugdymo organizavimas 

įvairiose aplinkose. 

Visus metus. 2-3 

užsiėmimai. 

R. Šimėnienė 

 

 

 

4 Uždavinys. Plėtoti pedagogo, vaikų ir tėvų bendradarbiavimą, rengiant bendras veiklas. 
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1.  Renginių, kuriuose 

aktyviai dalyvaus vaikai ir 

tėvai, organizavimas. 

Planuojami renginiai: 

„Sausio 13-osios 

minėjimas“ 

„Lietuva - mano Tėvynė“. 

Viktorina „ Mano 

Lietuva“. 

Šventė „Rieda margučiai“ 

 

Šventė „Tau, mamyte“ 

 

Renginys „Sveika, 

vasarėle“ 

Šventė „Rudenėlio taku“ 

Renginys „Dėdė Derlius 

atkeliavo“ 

Šventė „Kalėdų pasaka“ 

Visus metus 

 

 

 

Sausio 13 d. 

Vasario mėn. 

Kovo mėn. 

Balandžio 

mėn. 

Balandžio 

mėn. 

Birželio mėn. 

Rugsėjo mėn. 

Spalio mėn. 

 

Gruodžio 

mėn. 

Renginiuose 

dalyvaus ne 

mažiau kaip 

 90 % vaikų ir 

jų tėvų. 

R. Šimėnienė  

2. Bendrų projektų su 

šeimomis iniciavimas ir 

vykdymas. 

 

Visus metus. 1-2 projektai 

per metus. 

R. Šimėnienė 

S. Kulnickas 

 

 

 

3.  Edukacinių ugdomųjų 

veiklų, išvykų vaikams ir 

tėvams organizavimas. 

Gegužės - 

birželio mėn. 

Dalyvaus ne 

mažiau 90% 

vaikų ir jų 

tėvelių. 

R. Šimėnienė 

S. Kulnickas 

Tėvų lėšos, 

Centro lėšos 

Bendruomenės poreikių tenkinimas. 

Strateginis tikslas: Plėtoti socialinių, edukacinių, kultūrinių paslaugų infrastruktūrą, teikiant 

kokybiškas paslaugas, atitinkančias vietos bendruomenės poreikius. 

 

5 Uždavinys.  Organizuoti renginius, siekiant telkti vietos bendruomenės narius kultūriniuose 

renginiuose, pilietinėse iniciatyvose, prasmingą laiko užimtumą užtikrinančiose veiklose. 
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1. Kalendorinių, valstybinių 

švenčių minėjimų 

organizavimas.  

Visus 

metus. 

Dalyvaus ne 

mažiau 30 

bendruomenės 

narių. 

S. Kulnickas 

R. Šimėnienė 

V. Arlauskienė 

 

 

2. Bendruomenės tradicinių 

švenčių ir kultūrinių 

renginių organizavimas, 

siekiant telkti vietos 

bendruomenių narius 

pilietinėse iniciatyvose. 

Planuojami renginiai: 

Šv. Velykos 

Joninės 

Rudens darbų pabaigtuvių 

šventė 

Šv. Kalėdos 

Pilietinės iniciatyvos: 

Akcija „Darom 2020“. 

 

Akcija „Rudeninė talka“. 

Visus 

metus. 

 

 

 

 

Spalio 

mėn. 

Gruodžio 

mėn 

Balandžio 

mėn. 

Spalio 

mėn. 

Dalyvaus ne 

mažiau 30 

bendruomenės 

narių. 

 

 

Dalyvaus apie 

30 

bendruomenės 

narių. 

S. Kulnickas 

R. Šimėnienė 

V. Arlauskienė 

Centro lėšos, 

bendruome- 

nės lėšos 

 

6 Uždavinys.  Puoselėti, saugoti ir stiprinti vietos gyventojų fizinę, dvasinę ir psichinę sveikatą. 

1. Organizuoti sporto 

užsiėmimus, varžybas. 

Planuojami renginiai: 

Sporto ir sveikatingumo 

šventė „Sportuokime visi – 

maži ir dideli“; 

Draugiškos jaunimo 

krepšinio varžybos. 

Stalo teniso varžybos. 

Visus 

metus 

 

 

Įvykusių 

sporto 

užsiėmimų,  

varžybų 

skaičius, ne 

mažiau 5. 

S. Kulnickas 

V. Arlauskienė 

R. Šimėnienė 

 

 

Centro lėšos 

2. Centro sporto salės, 

treniruoklių aikštelės 

panaudojimas gyventojų 

aktyviam laisvalaikiui 

Visus 

metus 

Dalyvių 

skaičius, ne 

mažiau 20% 

Rudilių kaimo 

S. Kulnickas 

V. Arlauskienė 

R. Šimėnienė 
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organizuoti. 

Planuojami renginiai: 

Treniruoklių aikštelės 

atidarymas ir instruktažas. 

Sporto salės užimtumo 

didinimas. 

gyventojų  

3. Projekto „Kompleksinių 

paslaugų teikimas šeimoms 

Kupiškio rajone“ 

įgyvendinimas. 

Planuojamos veiklos: 

Pozityvios tėvystės 

mokymai; 

Psichologų konsultacijos; 

Soc. darbuotojos 

konsultacijos. 

Visus 

metus. 

Atvyks visi 

užregistruoti 

dalyviai. 

S. Kulnickas 

R. Šimėnienė 

Projekto 

lėšos 

 

7 Uždavinys. Skatinti Centro bendruomenės narių ir lankytojų aktyvumą, veikimą kartu. 

1. Susitikimų su socialiniais 

partneriais organizavimas. 

Kupiškio priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos 

prevencinės programos, 

saugos klausimais. 

Kupiškio rajono policijos 

komisariato prevencinių 

programos. 

Kupiškio jaunimo centro 

veiklų vykdymas vietos 

jaunimui. 

 

 

Spalio 

mėn. 

 

 

Rugsėjo 

mėn. 

 

Visus 

metus. 

Dalyvaus 

15-30 

bendruomenės 

narių. 

S. Kulnickas 

 

Kupiškio r. PG 

tarnybos 

atstovas 

 

Kupiškio r. PK  

atstovas 

 

Kupiškio 

jaunimo centro 

atstovas 

 

2.  Kaimo bendruomenės narių 

įtraukimas organizuojant 

kultūrinius, pramoginius 

Visus 

metus. 

Ne mažiau 5 - 

6 aktyvių 

kaimo 

S. Kulnickas 

R. Šimėnienė 

V. Arlauskienė 
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renginius. bendruomenės 

narių, 

padedančių 

organizuoti ir 

vykdyti Centro 

renginius, 

veiklas. 

 

8 Uždavinys. Aktyvinti Centro veiklos viešinimą. 

1. Centro veiklos viešinimas 

žiniasklaidoje, susitikimų 

metu, stendiniuose 

pranešimuose, įstaigos 

svetainėje, socialinio tinklo 

„Facebook“ paskyroje. 

 

Visus 

metus. 

Žiniasklaidoje 

– ne mažiau  

kaip 3 

straipsniai per 

metus, įstaigos 

svetainėje 

informacija 

atnaujinama 

nuolat. 

S. Kulnickas 

R. Šimėnienė 

V. Arlauskienė 

 

 

                                               

     L. e. direktoriaus pareigas                                                                                         Saulius Kulnickas 

 

PRITARTA 

Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universalaus daugiafunkcio  

centro tarybos 2021 m. sausio 15 d. posėdžio 

protokoliniu  nutarimu (protokolas Nr. 1) 

 


