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PRITARTA 

Kauno rajono savivaldybės tarybos 

2018 m. kovo    d. sprendimu Nr. TS- 

 

Kauno rajono Vilkijos kultūros centro direktorės 

Laimos Borovajos  2017 metų veiklos 

 

ATASKAITA 

 

ĮVADAS 

 

Vilkijos kultūros centras (toliau – Centras) - daugiafunkcinis kultūros centras, 

organizuojantis pramoginius, edukacinius ir kitus renginius, mėgėjų meno kolektyvų, studijų, 

būrelių veiklą, sudarantis sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarinantis senąsias kultūros 

tradicijas, papročius, laiduojantis etninės kultūros perimamumą, besirūpinantis vaikų ir jaunimo 

užimtumu, meniniu ugdymu, kuriantis ir įprasminantis šiuolaikines modernias meno veiklos 

formas, tenkinantis kitus Vilkijos, Čekiškės, Liučiūnų, Padauguvos ir atokesnių kaimų gyventojų, 

kurių bendras skaičius yra apie 6 tūkst., kultūrinius poreikius. 

Centrui (Bažnyčios g. 23, Vilkija, Kauno r.) iki 2017 m. IV ketvirčio priklausė 4 

laisvalaikio salės (toliau – Salės): Čekiškės laisvalaikio salė (Čekiškės mstl., Ateities g. 42); 

Liučiūnų laisvalaikio salė (Liučiūnų k., Sodų g. 2); Padauguvos laisvalaikio salė (Padauguvos 

k., Beržų g. 53); Batniavos laisvalaikio salė (Bubių k., Parko g. 10), kuriose dirbo 13 kultūros ir 

meno darbuotojų (3 priedas). 

2017 m. rugsėjo mėn., įgyvendinant Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 

29 d. sprendimą (,,Dėl Kauno rajono Vilkijos kultūros centro nuostatų patvirtinimo“ Nr. TS-248), 

Batniavos laisvalaikio salę perkėlus į Kauno r. Batniavos mokyklą-daugiafunkcį centrą, Centrui 

priklausančių Salių skaičius sumažėjo iki trijų.  

Centre ir Salėse 2017 m. veikė 26 mėgėjų meno kolektyvai, būreliai, klubai, kurių 

veikloje dalyvavo virš 200 Vilkijos krašto, Čekiškės ir Batniavos seniūnijų gyventojų (1 priedas), 

buvo minimos visos valstybinės šventės ir svarbiausios atmintinos datos, organizuojami 

etnokultūriniai ir kiti renginiai. Populiariausi iš jų yra: Teatralizuotos Trijų karalių vaikštynės; 

Užgavėnių šėlionės; Vaikų velykėlės; Rasos; išvažiuojamasis renginys –,,Jonų ir Janinų 

sveikinimai“, ,,Juozapinės Vilkijoje“; ,,Piešinių ant grindinio šventė Vilkijoje“, kuri skiriama 

išskirtinei metų temai paminėti, Vilkijos miesto šventė ,,Oninės Vilkijoje“, Čekiškės miestelio bei 

Čekiškės krašto rudens derliaus šventės; Vilkijos krašto Žolinių šventė Akuotų kaime ,,Žolinių 

puokštė“; Liučiūnuose ir Padauguvoje kraštiečių šventės ,,Sugrįžkim tėviškėn savon“; Adventinės 

vakaronės, Kalėdinės šventės ir kt. (2 priedas). 
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2017-aisiais metais be aukščiau išvardintų tikslų, Centrui ypač aktualūs buvo šie tikslai: 

1. Materialinės bazės stiprinimas ir darbo sąlygų gerinimas;  

2. Vadybinės veiklos stiprinimas; 

3. Naujų kultūrinės veiklos iniciatyvų kūrimas, skatinant savanorystę, bendruomeniškumą ir 

mažinant nutolusių kaimiškų vietovių gyventojų, žmonių su negalia kultūrinę-socialinę 

atskirtį. 

 

PAGRINDINIAI POKYČIAI CENTRE 

2017 m. 
 

 
I. VADYBINĖJE  VEIKLOJE 

 

1. Atlikta Centro akreditacija. Centrui suteikta II kategorija;  

2. Atsižvelgiant į pasikeitusios Lietuvos Respublikos įstatyminės bazės reikalavimus 

biudžetinių įstaigų darbuotojams, atnaujinti Centro lokaliniai dokumentai darbo tvarkos 

taisyklės ir pareigybių aprašymai; 

3. Atsižvelgiant į Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimą ,,Dėl 

Kauno rajono Vilkijos kultūros centro nuostatų patvirtinimo“ Nr. TS-248, atlikti visi būtini 

teisiniai ir organizaciniai formalumai dėl Centro naujų nuostatų įteisinimo ir dviejų 

Batniavos laisvalaikio salės veiklų/darbuotojų perkėlimo į Kauno r. Batniavos 

mokyklą-daugiafunkcį centrą; 

4. Siekiant efektyvesnio darbo išteklių panaudojimo, iš anksto suderinus su darbuotojais, 

perskirstytos trys pareiginės funkcijos (renginių planavimo, darbo laiko apskaitos, 

atskaitomybės Lietuvos autorinių teisių gynimo asociacijai). 

 

II. DARBO SĄLYGŲ GERINIME IR MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIME 

 

1. Atlikti einamojo remonto darbai: 

Centro stogo; Padauguvos laisv. salės patalpų; Liučiūnų dalies renginių salės (scenos perdažymas, 

apšvietimo atnaujinimas). 

2. Įsigyta renginių organizavimo (įgarsinimo /apšvietimo) IT įranga, renginių ir biuro 

baldai: 

Garso kolonėlės (3vnt.); mikrofonai (5 vnt.); LED prožektoriai (4 vnt.); nešiojami kompiuteriai (2 

vnt.); mobili lauko scena-paviljonas, šokių aikštelė, lauko baldai (panaudos sąlygomis iš Kauno r. 

Saulėtekio bendruomenės centro); kėdės (30 vnt. Liučiūnų laisv mažajai salei ); biuro baldai (1 

kompl. Padauguvos laisv. salės meno vadovo kabinetui). 
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3. Įsigyti muzikiniai instrumentai ir nauji koncertiniai rūbai: 

Akordeonas ( Liučiūnų laisv salei); chromatiniai lumzdeliai (4 vnt. Batniavos laisv. salei); gitaros 

(2 vnt. Centrui); tautiniai kostiumai (19 komplektų Čekiškės laisv. salės liaudiškų šokių kolektyvui 

,,Volungė“); koncertiniai rūbai (10 vnt. Liučiūnų laisv. salės moterų vokaliniui ansambliui 

,,Griežlė“; 10 vnt. Vilkijos moterų vokaliniui ansambliui ,,Vaivorykštė“; 10 vnt. Vilkijos linijinių 

šokių kolektyvui ,,Skrajūnė“ ). 

4. Renginių organizavimui iš vietinių verslo įmonių (UAB ,,Ecowood“, AB ,,Vilkijos ūkis“) 

gauta 900 Eur parama (5 priedas). 

 

III. PROJEKTINĖJE VEIKLOJE 
(neturint Centre atitinkamos pareigybės) 

1. Parengti ir įgyvendinti du Kauno rajono savivaldybės dalinai finansuoti projektai: 

regioninė šventė „Mes prie Nemuno užaugę“ Piešinių ant grindinio šventė Vilkijoje 2017 

,,Tautinių juostų vaivorykštė“ (5 priedas); 

2. Baigti vykdyti du partnerystės projektai su Saulėtekio bendruomenės centru: Vilkijos 

krašto šventė ,,Kalėdiniai varpeliai“ ir ,,Vilkijos krašto vaikams ir jaunimui/SBC Nr. D 

15 0436 002“, kurį finansavo Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ (Vokietija), Kauno 

rajono savivaldybė, vietinės verslo įmonės; 

3. Įgyvendintos projektinės programos „Fizinio aktyvumo skatinimas Kauno rajono 

bendruomenių tarpe, naudojant informacines technologijas“ veiklos (Padauguvos, 

Liučiūnų laisv. salės). 

 
IV. NAUJOSE INICIATYVOSE  

 

1. Organizuoti renginiai Akuotų k. (Vilkijos apyl. sen.): šventė Saulėtekiuose ,,Žolinių 

puokštė“, kalėdinis renginys ,,Kalėdiniai varpeliai“, suburiant ir įtraukiant įvairaus 

amžiaus vietinę bendruomenę į kultūrinės savanorystės veiklas;  

2. Parengtos ir atliktos trijų Centro mėgėjų meno kolektyvų (vad. J. Šalčius) trys 

koncertinės programos: Čekiškės socialinės globos ir priežiūros namų gyventojams 

Vilkijos slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės ligoniams; Vietinių verslo įmonių 

darbuotojams (UAB ,,Ecowood“, UAB ,,Gija“) darbo cechuose . 

3. Suorganizuotas Centrui priskirtas rajoninis renginys (SBĮ Kauno r. socialinių paslaugų 

centre), skirtas pagyvenusių žmonių dienai paminėti; 

4. Įgyvendintos naujos veiklos respublikinėse suaugusiųjų švietimo savaitėse, rajoninėse 

šventėse, akcijose, teminių kalendorinių metų pažymėjime (1 priedas). 
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V. IŠVADOS, PROBLEMOS IR JŲ IŠSPRENDIMO BŪDAI  

 

2017 m. numatyti Centro tikslai buvo sėkmingai įgyvendinti.  

 

Pagrindinės problemos: 

1. Sudėtingos darbo sąlygos Čekiškės laisvalaikio salėje; 

 Patalpos šildomos elektra tik renginių metu. Veikia tik lauko tualetas. 

 Sprendimas Ši problema netolimoje ateityje išsispręs. 2018 m. turėtų prasidėti Čekiškės Prano 

Dovydaičio gimnazijos rekonstrukcija ir priestato, kuriame planuojama įkurti laisvalaikio salę, 

statyba.  

2. Bloga Liučiūnų laisvalaikio salės tualetų būklė.  

Šios patalpos neatitinka šiuolaikinių reikalavimų. Nuotekų ir vandens vamzdynai visiškai 

susidėvėję, neveikianti oro ventiliacija, pasenusi elektros instaliacija, šilto vandens nebuvimas.  

Sprendimas: 2018 m. sausio mėn. kreiptasi į savivaldybės administraciją dėl lėšų tualetų remontui 

skyrimo.  

3. Per mažas projektinės veiklos intensyvumas.  

Sprendimas: Neturint Centre projektų vadovo pareigybės, tęsti pareiginių funkcijų tarp Centro ir 

laisvalaikio salių kultūros ir meno darbuotojų perskirstymą, sudarant sąlygas projektinės veiklos 

intensyvinimui. 

4. Nepakankamas bendradarbiavimas su krašto bendruomenėmis.  

Sprendimas: 2018 m. organizuojant Centre Lietuvos valstybės atkūrimo 100-čio renginius ir 

projekto ,,Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ iniciatyvas, bendrai kultūrinei-kūrybinei 

veiklai suburti krašto bendruomenes, kultūros, ugdymo įstaigas ir visuomenines organizacijas. 

 

 

Direktorė     Laima Borovaja 
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1 PRIEDAS  VILKIJOS KULTŪROS CENTRAS MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVAI 

 

Eil. 

Nr. 

Vilkijos KC 

ir 

laisv. salių 

pavadinimai 

Kolektyvo, 

būrelio, klubo 

pavadinimas 

Vadovas Narių 

skai- 

čius 

Pastabos 

1. Vilkijos KC Moterų vokalinis 

ansamblis 

,,Vaivorykštė 

L. Zavadzkienė 9  

2. Vilkijos KC Vilkijos mėgėjų  

teatras „Vizija“ 

I.  Štilpaitė 10  

3. Vilkijos KC Vilkijos jaunimo 

muzikinė grupė 

,,Arcus“ 

S. Paleckytė 

(visuomeniniais 

pagrindais) 

6 Susibūrė 2017 m. 

Dalyviai – 17-18 m. 

amžiaus; Sudėtis: 3 

el. gitaros, 

klavišiniai, 

mušamieji, vokalas) 

    4. Vilkijos KC Vilkijos vokalinė 

instrumentinė 

grupė 

J. Šalčius 7 Susibūrė 2017 m. 

Dalyviai – 55-70 m. 

amžiaus; susibūrė 

2015 m.. Sudėtis: 

saksofonas,  

smuikas, mušamieji,  

(bosinė gitara), 

(klavišiniai)   

   5. Vilkijos KC Linijinių šokių 

klubas su moterų 

šokių kolektyvu 

„Skrajūnė“ 

L. Maliukevičienė 12  

  6. Vilkijos KC Proginių šokių 

klubas ,,Šokime 

kartu“. 

L. Maliukevičienė 8 Suburtas 2015 m. 

  7. Vilkijos KC Jaunųjų didžėjų 

klubas 

T. Šalaševičius 3 Susibūrė 2015 m. 

Dalyviai – 14-17 m. 

amžiaus;  

  8. Vilkijos KC Vilkijos muzikinė 

grupė ,,Judošiai“ 

A.Džiaugys 

(visuomeniniais 

pagrindais) 

5 Atsikūrė 2016 m. 

Dalyviai virš 40 m. 

atliekantys klasikinį 

roką ir populiariąją 

muziką. 

  9. Čekiškės 

laisv. 

salė 

Čekiškės mėgėjų 

teatras “Pelėda” 

K. Kriščiūnienė 9  

10. Čekiškės 

laisv. 

salė 

Rankdarbių 

klubas ,,Mamos 

skrynia“ 

K. Kriščiūnienė 6  

11. Čekiškės 

laisv. 

salė 

Liaudiškų šokių 

kolektyvas 

,,Volungė“ 

J. Girdauskienė 14 Atsikūrė 2016 m. 
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12. Liučiūnų 

laisv. salė 

 

Moterų vokalinis 

ansamblis 

,,Griežlė“ 

V.  Štilpa 9  

13. Liučiūnų 

laisv. salė 

Instrumentinė 

grupė  

V.  Štilpa 3 Susibūrė 2016 m. 

14. Liučiūnų 

laisv. salė 

Vaikų teatras 

„Pasakėlė“ 

E. Tarolienė 13  

15. Liučiūnų 

laisv. salė 

Rankdarbių 

klubas „Kraitė“ 

E. Tarolienė 9  

16. Padauguvos 

laisv. salė 

 

Moterų vokalinis 

ansamblis 

J. Šalčius 11  

17. Padauguvos 

laisv. salė 

 

Vokalinis-

estradinis 

ansamblis 

J. Šalčius 6  

18. Padauguvos 

laisv. salė 

 

Skaitovų būrelis 

su vaidybine 

grupe 

,,Trys bobutės ir 

kombainas“  

Br. 

Rudžianskienė 

8 Suburtas 2016 m.  

19. Padauguvos 

laisv. salė 

Rankdarbių 

būrelis „Bičiulis“  

Br. 

Rudžianskienė 

10 Suburtas 2016 m. 

20. Batniavos 

laisv. salė 

 

Liaudiškos 

muzikos vaikų 

kapela 

“Karklynėlis“ 

R. Aleknienė 13  

21. Batniavos 

laisv. salė 

 

Folkloro 

ansamblis 

‚,Karklė“ 

R. Aleknienė 12  

22. Batniavos 

laisv. salė 

 

Klavišinių 

instrumentų 

klasikinės 

muzikos atlikėjų 

grupė 

R. Aleknienė 4 Suburta 2015 m. 

Dalyviai – 10-15 m. 

amžiaus.  

23. Batniavos 

laisv. salė 

 

Vaikų 

akordeonistų 

grupė 

R. Aleknienė 3 Dalyviai – 10-15 m. 

amžiaus. 

24. Batniavos 

laisv. salė 

 

Vaikų ir jaunimo 

teatro grupė 

„Žingsnis“ 

A.Kerulienė 8  

25. Batniavos 

laisv. salė 

 

Jaunimo 

šiuolaikinių šokių 

grupė 

A.Kerulienė 14  

26. Batniavos 

laisv. salė 

 

Veiklių žmonių 

klubas 

A.Kerulienė 8 Suburtas 2016 m. 

Dalyvės – 25-40 m. 

amžiaus. 

Kryptis – 

savanorystė 

kultūrinėje veikloje, 

sveika gyvensena 

 Iš viso   206  
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2 PRIEDAS  2017 M. RENGINIAI 

Eil. 

Nr. 

Renginiai Data Vieta 

1.  Etnokultūrinis renginys Trijų Karalių vaikštynės 01-06 

 

Liučiūnų laisvalaikio 

salė 

2.  Etnokultūrinis renginys- Trijų karalių vaikštynės. 01-06 Vilkijos miestelis ir jo 

apylinkės 

3.  Teatralizuotos Trijų Karalių vaikštynės Čekiškės 

miestelyje ir aplinkiniuose kaimuose. 

01-06 Čekiškės mstl., 

kaimai 

4.  „Trys karaliai“.  Teatralizuotos vaikštynės po 

Batniavos seniūniją ir Kvesų kaimą (aplankant vietos 

įstaigas ir gyventojus).  

01-06 

 

Batniava, Kvesų k. 

5.  Laisvės gynėjų dienai paminėti-visuotinė pilietinė 

akcija ‚Atmintis gyva, nes liudija“ 

01-13 Vilkijos kultūros 

centras 

Visos laisvalaikio 

salės 

6.  Renginys ,,Iš širdies į širdį“ (Padėkos vakaras 

rėmėjams ir aktyviausiems bendruomenės nariams) 

01-14 

 

Padauguvos 

laisvalaikio salė 

 

7.  Renginys ,,Mums jau 10!”( šventinis vakaras skirtas  

Vilkijos kultūros centro linijinių šokių kolektyvo 

,,Skrajūnė“ veiklos 10-čiui paminėti). 

01-21 

 

Vilkijos gimnazijos 

iškilmių salė 

8.  Poilsio vakaras „Tiems, kam per 30“. 01-30 Čekiškės laisvalaikio 

salė 

9.  Renginys ,,Žygyje į Laisvę“ (skirtas Lietuvos 

Valstybės atkūrimo dienos-Vasario 16-osios 

paminėjimui; renginių ciklo „Brandinti savimi“ 

tęsinys: muzikinė- literatūrinė programa, kraštiečio K. 

Markevičiaus asmeninio fotoarchyvo nuotraukų 

parodos ,,Vilkija – istoriniuose vingiuose“ 

atidarymas) 

02-16 Vilkijos kultūros 

centras 

10.  Renginys, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai 

paminėti (Šv. Mišios, laužas, skautų košė, pokalbiai, 

dainos kartu  su Čekiškės bendruomene ir P. 

Dovydaičio gimnazija.) 

02-16  

 

Čekiškės Šv. Trejybės 

bažnyčia, Prienų k. 

Signataro P. 

Dovydaičio sodyba 

11.  Koncertas ,,Kiekvieno lūpose dainuos 

Lietuva”(skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai.) 

 

02-16 Padauguvos 

laisvalaikio salė 

 

12.  Renginys, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos 

paminėjimui (Lietuvos Nepriklausomybės Akto 

signataro Jono Vailokaičio kapo pagerbimas, 

Batniavos mokyklos mokinių piešinių parodos „Mūsų 

Lietuva“ pristatymas). 

02-15 

 

 

Paštuva, 

Batniavos laisvalaikio 

salė 

13.  Koncertas „Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą“, 

skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti. 

(Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-

daugiafunkcinio centro mišraus choro „Gimtinė“ 

literatūrinė - muzikinė programa). 

02-15 Liučiūnų laisvalaikio 

salė 

14.  Etno dirbtuvėlės bendruomenei „Užgavėnių kaukės“.  02-20 Liučiūnų laisvalaikio 

salė 
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15.    Etnokultūrinis renginys – Užgavėnės „Žiema, bėk iš 

kiemo“.    

02-28 Prie Vilkijos kultūros 

centro 

16.  Užgavėnės (Važinėjimas po kaimus, blynų kepimas, 

žaidimai, Kanapinio ir Lašininio kova, Morės 

deginimas;  kartu su Liučiūnų  m-kla, bendruomene ). 

02-28 

 

Prie Liučiūnų 

laisvalaikio salės 

17.  Teatralizuota Užgavėnių šventė (Morės deginimas, 

žaidimai, Kanapinio ir Lašininio kova). 

02- 28 Prie Čekiškės 

laisvalaikio salės 

18.  Etnokultūrinis renginys –  Užgavėnių šventė (kartu su 

vietos biblioteka).  

02- 28 Prie Padauguvos 

laisvalaikio salės 

19.  Užgavėnių šventė „Užgavėnių linksmybės“ 

(persirengėlių vaikštynės, dainos, rateliai, laužas 

Morei ir kitos linksmybės kartu su vietos 

bendruomene).  

02- 28 

 

Batniava, seniūnijos 

kaimai 

20.  Mažoji Kaziuko mugė. 03-05 Čekiškės laisvalaikio 

salė 

21.   Kovo 11-osios akcija „25  Kauno rajono dovanos 

Lietuvai“( Vilkijos gimnazistės,  įpindamos  tautines 

juosteles į kasas, pritariant vaikinukams, dainuos 

lietuvių liaudies dainą  „Teka saulė“. Filmavimas 

Vilkijos gimnazijos dailės mokytojos E.Vareikytės). 

03-09 

 

A. ir J. Juškų muziejus 

22.  Vaikų piešinių paroda ,,Aš myliu Lietuvą“. Šaškių 

varžybos, skirtos Lietuvos Valstybės 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai. 

03- 10 

 

Čekiškės laisvalaikio 

salė 

23.  Dailės pleneras „Tėviškės spalvos“, (skirtas Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai. Bendras renginys 

su  biblioteka) 

03-10 Liučiūnų laisvalaikio 

salė 

24.  Akcija, skirta  Kovo 11 –jai „Geltona – žalia - 

raudona“. (Originalių Trispalvių gaminimas ir 

dovanojimas, gražiausios trispalvės rinkimai). 

03-10 Padauguvos 

laisvalaikio salė 

25.  Renginys - akcija „Tos mylimos spalvos trys“(skirtas 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai Kovo11 

- ajai  paminėti; vietos bendruomenės narių sukurtų 

trispalvių kompozicijų pristatymas, gražiausios 

kompozicijos rinkimai ir apdovanojimai). 

03-10 Batniavos laisvalaikio 

salė 

26.  Renginys ,,Kaip išsaugoti Tavo vardą...“ (šventinis 

klasikinės ir populiarios muzikos koncertas, skirtas 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai 

paminėti).   

03-10 

 

Vilkijos kultūros 

centras 

27.  Pramoginis-muzikinis renginys krašto jaunimui 

„Mano vizija- kas gaus kelialapį į didžiąją 

„Euroviziją“. 

03-11 Padauguvos 

laisvalaikio salė 

28.  Vilkijos mėgėjų teatro „Vizija“ renginiai, skirti 

Tarptautinei teatro dienai. Prisiminimų vakaras 

Vilkijos mėgėjų teatro „Vizija“ artistui Audriui 

Dubinkai atminti. 

03-29 Vilkijos kultūros 

centras 

29.  Renginys „Pasakos iš piliakalnių“. 04-01 Liučiūnų laisvalaikio 

salė 

30.  Edukacinis užsiėmimas bendruomenei „Margučių 

marginimas “. 

04- 07 Liučiūnų laisvalaikio 

salė 

31.  Išvažiuojamasis renginys  ,,Širdies 

atgaivai...“(Vilkijos kultūros centro  mėgėjų meno 

atlikėjų koncertinė programa Vilkijos palaikomojo 

04-07 Bažnyčios g.27, 

Vilkija; 
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gydymo ir slaugos ligoninės pacientams ir  Čekiškės 

socialinės globos ir priežiūros namų gyventojams, 

skirtas Pasaulinės sveikatos dienos paminėjimui). 

Čekiškės socialinės 

globos 

ir priežiūros namai 

32.  Gavėnios giesmių popietė. 04-08 Padauguvos 

laisvalaikio salė 

33.  Grožio valandėlė moterims ,,Pabūkime vienos“. 04-10 Čekiškės laisvalaikio 

salė 

34.  Vaikų Velykėlės“ Rieda riedutis“ (žaidimai, 

konkursai) . 

04-18 

 

Čekiškės laisvalaikio 

salė 

35.  Vaikų Velykėlės „Riedėkit, margučiai“. 04- 21 Liučiūnų laisvalaikio 

salė 

36.  Atvelykio šventė vaikams „Riedėkit, margučiai“ 

(kartu su  vietine biblioteka). 

04-21 Prie Batniavos sen. 

pastato 

37.  Atvelykio šventė vaikams „Riedėk marguti“ 

(Margučių ridenimas, viktorina apie Velykų 

papročius, lietuvių l. žaidimai ir rateliai.) 

04-18 Padauguvos 

laisvalaikio salė 

38.  Mėgėjų meno kolektyvų vakaronė „Tie metai tarsi 

upė“. 

04-21 Padauguvos 

laisvalaikio salė 

39.  Renginys vaikams „Šokių kerai“ (skirtas tarptautinei 

šokio dienai paminėti; Batniavos laisvalaikio salės 

šokėjų pasirodymas, šokių improvizacijų  konkursas).   

04-27 Batniavos laisvalaikio 

salė 

40.  Šventinis vakaras, skirtas Motinos dienai „Mama, 

mano mama...“  

05-05 Vilkijos kultūros 

centras 

41.  Šventinis renginys, skirtas Motinos dienai „Mama, 

visą meilę dovanoju Tau“ (kartu su vietine biblioteka, 

mokykla). 

05-05 Batniavos laisvalaikio 

salė 

42.  Koncertas, skirtas Motinos dienai  (Kėdainių raj. 

Surviliškio skyriaus mėgėjų meno kolektyvų 

koncertinė programa) 

05-05 

 

Čekiškės laisvalaikio 

salė 

43.  Vokalinių ansamblių šventė ,,Apjuoskim Lietuvą 

dainų pyne“(Kėdainių, Raseinių, Jurbarko, Jonavos 

rajonų vokalinių ansamblių koncertinė programa). 

05-05 

  

Liučiūnų laisvalaikio 

salė 

44.  Vilkijos kultūros centro jaunimo grupės „Arcus“ 

koncertas. 

05-06 Vilkijos gimnazija 

45.  Renginys ,,Mes jėga – esame viena šeima“ . (Skirtas  

Tarptautinei šeimos dienai. Šeimų kūrybinių darbų 

paroda, mėgėjų meno kolektyvų,  humoro grupės „3 

Bobutės ir kombainas“ ir kitų atlikėjų koncertas). 

05-12 Padauguvos 

laisvalaikio salė 

46.  Susitikimas su poetais Zene Sadauskaite ir Juozapu 

Mickevičiumi. 

05-12 Liučiūnų laisvalaikio 

salė 

47.  GMD (Gatvės muzikos diena). 05-20 Vilkijos turgavietė 

48.   Vaikystės šventė (skirta Tarptautinei vaikų gynimo 

dienai; bendras renginys su biblioteka; Piešinių ant 

asfalto piešimas, sportinės varžybos). 

06-01 Prie Liučiūnų 

laisvalaikio salės 

49.  Renginys Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti 

(piešimas ant grindinio,, žaidimų valandėlė, vaikų 

talentų konkursas „Marga vaikystė“). 

06-01 Prie Batniavos 

seniūnijos  pastato 

50.  Šventė  „Žemės vaikai“ (Skirta Tarptautinei vaikų 

gynimo dienai. Šventinis koncertas.  Piešimas ant 

asfalto, užduotys, rungtys varžybos vaikams). 

06-03 Padauguvos 

laisvalaikio salės 

kiemelis 
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51.  Šventė „Birželis-vasaros pradžia“. 06-04 Miškalaukio kaimas 

52.  Tradicinė ,,Piešinių ant grindinio šventė 2017 – 

TAUTINIŲ JUOSTŲ VAIVORYKŠTĖ“( skirta 

Tarptautinei vaikų gynimo dienai, Tautinio kostiumo  

metams,  dalyvaujant Kauno ir Jurbarko r. 

bendruomenėms, ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo 

lavinimo įstaigoms; kartu su Vilkijos biblioteka). 

06-01 

 

Bažnyčios g., Vilkija 

 

53.  Renginys ,,O, kaip bėga metai..“ ( skirtas Čekiškės 

laisvalaikio salės 60-mečiui; Čekiškės mėgėjų meno 

kolektyvų koncertinė programa). 

0617 

 

 Čekiškės laisvalaikio 

salė 

54.  Joninių renginys „Vainikus pinsime, Jonus 

dabinsime“ (Batniavos seniūnijoje gyvenančių Jonų, 

Jonių ir Janinų aplankymas, pasveikinimas). 

06-23 

 

Batniavos seniūnijos 

kaimai 

55.  Išvažiuojamasis renginys ,,Sveikiname Jonus ir 

Janinas“ (Vilkijos krašto Jonų ir Janinų aplankymas ir 

pasveikinimas). 

06-23 Padauguvos krašto 

kaimai 

56.  Joninių šventė „Tą tylią paslaptingą naktį“ ( mėgėjų 

meno koncertas ir gegužinė). 

06-23 

 

Prie Liučiūnų 

laisvalaikio salės 

57.  Vakaras, skirtas Valstybės dienai paminėti. (Vilkijos, 

Batniavos, Čekiškės kraštų bendruomenių „Tautiškos 

giesmės“ giedojimas, liaudiškų dainų dainavimas). 

07-06 

 

Vilkijos parke prie 

Nemuno, prie 

Čekiškės, Liučiūnų, 

Batniavos laisv. salių. 

Prie Ringovės 

piliakalnio 

58.  Čekiškės miestelio šventė (kartu su vietos seniūnija, 

bendruomenės centru) 

07-16 

 

Čekiškės mstl. . 

aikštėje, prie Šv. 

Trejybės bažnyčios 

59.  Regioninė šventė „Mes prie Nemuno užaugę.“ 07-23 

 

Vilkijos parkas 

prie Nemuno 

60.  
 

Iš ciklo „Brandinti savimi“: susitikimas su vilkijiete 

Lina Matulionyte, gyvenančia Italijoje. 

08-03 Vilkijos kultūros 

centras 

61.  Vasaros šventė „Sugrįžkim tėviškėn savon...“( I-asis  

buvusių ir esamų kraštiečių suvažiavimas-susitikimas, 

su koncertine programa, konkursais). 

08-26 Padauguvos 

laisvalaikio salė 

62.  Šventė ,,Žolinių puokštė“ (Vilkijos kultūros centro ir 

laisvalaikio salių mėgėjų meno kolektyvų ir atlikėjų 

pasirodymai, Vilkijos krašto gražiausių Žolinių 

puokščių konkursas, sportinės varžybos, atrakcijos 

vaikams ir suaugusiems). 

08-15 Akuotų k. 

Vilkijos apyl. sen. 

63.  Kraštietės Vijolės Stanislovaitienės knygos „Laimės 

talismanas“ pristatymas. 

09-22 Vilkijos kultūros 

centras 

64.  Renginys „Liučiūnų kultūros židiniui 25-eri“. 09-23 Liučiūnų laisvalaikio 

salė 

65.  Kraštietės Vijolės Stanislovaitienės knygos „Laimės 

talismanas“ pristatymas. 

10-20 Liučiūnų laisvalaikio 

salė 

66.  Šventė „Auksinis ruduo“ (Skirta pagyvenusių žmonių 

dienai). 

 

10-21 

 

Padauguvos 

laisvalaikio salė 
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67.  Čekiškės seniūnijos derliaus šventė“ Jau pilni 

aruodai“ (mėgėjų meno kolektyvų koncertinė 

programa, derliaus paroda). 

10-16 

 

Čekiškės laisvalaikio 

salė 

68.  „Skambančių pasakų šalyje“ (renginys, skirtas 

pagyvenusių žmonių dienai) 

10-27 Vilkijos kultūros 

centras 

69.  Etno užsiėmimas „Šiaudinių sodų spindesys“ (skirtas 

suaugusiųjų švietimo savaitei). 

11-20 

 

Liučiūnų laisvalaikio 

salė 

70.  Padėkos vakaras rėmėjams ir aktyviausiems 

bendruomenės nariams „Tegul gerumas nesibaigia“. 

11-18 Padauguvos 

laisvalaikio salė 

 

71.  Tradicinis regioninis romansų vakaras „Ilgiuosi 

Tavęs“ (Kauno miesto, Jurbarko, Kėdainių, Raseinių, 

Kauno  rajonų mėgėjų meno kolektyvų ir atlikėjų 

koncertas). 

11-25 Vilkijos žemės ūkio 

mokyklos salė 

72.  Tradicinė regioninė šventė ,,Teatras Čekiškėje“ 

(Raseinių r. Butkiškės bendruomenės centro, Jurbarko 

r. Klausučių kultūros centro, Šakių r. Lekėčių 

kultūros centro dramos kolektyvų pasirodymai). 

11-17 Čekiškės laisvalaikio 

salė 

73.  „Surasiu žemę –Lietuva vadinsiu“ Kauno krašto 

poetų kūrybos vakaras. 

11-09 Vilkijos kultūros 

centras 

74.  Saulėtekių krašto Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė.  

 

12-03 Akuotų k. 

Vilkijos apyl. sen. 

75.  Vilkijos miesto Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė. 12-13 Vilkijos m. parkelis 

prie Vilkijos PSPC  

76.  Pagrindinės Čekiškės seniūnijos eglės įžiebimo 

šventė. 

12-15 Čekiškės laisvalaikio 

salė 

77.  Šventinė popietė ikimokyklinio amžiaus vaikučiams“ 

Valanda su Kalėdų Seneliu“ 

12-17 Čekiškės laisvalaikio 

salė 

78.  Padauguvos krašto Eglutės įžiebimo šventė 12-21 Padauguvos 

laisvalaikio salė 

 

79.  Ikimokyklinio amžiaus vaikų susitikimas su Kalėdų 

seneliu 

12-26 Liučiūnų laisvalaikio 

salė 
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3 PRIEDAS  CENTRO DARBUOTOJAI 

  

Darbuotojų skaičius Etatų skaičius 

iš jų 

kultūros 

ir meno  kiti 

visi 

darbuo-

tojai 

iš jų 

kultūros 

ir meno  kiti 

visi  

etatai 

  1 2 3 4 5 6 

Vilkijos Kultūros centras 

5 0 5 3 0,25 3,25 

Čekiškės laisvalaikio salė 

2 0 2 1 0,25 1,25 

Liučiūnų laisvalaikio salė 

2 1 3 1,5 0,25 1,75 

Padauguvos laisvalaikio salė 

2 1 3 2 0,25 2,25 

Batniavos laisvalaikio salė 
             2        0 2 1,5 0 1,5 

Iš viso 

13 2 15 9 1 10 
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4 PRIEDAS  CENTRO MATERIALINĖ BAZĖ 

  Sa- 

lės 

Vietų 

skaičius 

salėse  

Patal- 

pos 

kūry-

binei 

veik- 

lai 

Kom- 

piu-

teriai, 

in-

ter-

netas 

Muzikos instrumentai Tautiniai kostiumai 

iš 

viso 

iš jų 

įsigyta  

Po-

rei- 

kis  

iš 

viso 

iš jų 

įsi-

gyta  

Po-

rei- 

kis  

  1 2 3 7 9 10 11 12 13 14 

Vilkijos 

kultūros 

centras 

1 60 0 6 11 2 1 1 0 2 

Čekiškės 

laisvalaikio 

salė 

1 100 1 1 2 0 0 19 19 2 

Liučiūnų 

laisvalaikio 

salė 

1 250 2 1 4 1 1 0 0 1 

Padauguvos 

laisvalaikio 

salė 

1 100 1 2 3 0 1 0 0 1 

Batniavos  

laisvalaikio 

salė 

1 50 0 1 19 4 0 0 0 0 

Iš viso 5 560 4 11 39 7 3 20 19 6 
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5 PRIEDAS  CENTRO LĖŠOS 

  Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 

(steigėjo) skirtos lėšos (eurais) 

Gautos lėšos (eurais) 

  iš viso darbo užmokesčiui 

(neatskaičiavus 

mokesčių) 

veiklai  Infra- 

struk- 

tūrai 

išlaikyti  

Ilgalai- 

kiam 

mate- 

rialia- 

jam 

turtui 

įsigyti 

lėšos, 

 gautos  

projek- 

tams 

įgyven- 

dinti 

lėšos 

iš 

priva- 

čių 

rėmė-

jų 

iš viso 

gautos 

lėšos   
iš viso iš jų 

kultūros 

 ir meno 

darbuo-

tojams 

1 2 3 4 5 6 8 9 11 

Vilkijos 

kultūros 

centras 

136531 96062 90183 26835 11836 1798 1600 900 2500 
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