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KAUNO RAJONO VILKIJOS KULTŪROS CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 
I. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

1.1. Savivaldybės įstaigos juridinis adresas: Bažnyčios g. 23, Vilkija, 54228, Kauno r.; 

1.2. Tel. Nr. (8 37) 556381; 

1.3. El. pašto adresas: vilkijoskc@gmail.com; 

1.4. Interneto svetainės adresas; http://vilkijos.kc.krs.lt; 

1.5. Socialinių tinklų platformos/ adresai: https://www.facebook.com/  paskyros:  

Vilkijos kultūros centras; Liučiūnų laisvalaikio salė; Padauguvos laisvalaikio salė; Čekiškės laisvalaikio salė; 

1.6. Liučiūnų laisvalaikio salė; Padauguvos laisvalaikio salė; Čekiškės laisvalaikio salė; 

1.7. Vilkijos kultūros centro taryba. 

 

II. VADOVO ŽODIS 

 

Dėl ekstremalios situacijos (Covid-19) šalyje, laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kauno r. vadovybės  reikalavimų, 2020 m.  

buvo sumažintos Vilkijos kultūros centro (toliau-Centro) renginių apimtys, ribojami dalyvių ir žiūrovų skaičiai,  mėgėjų meno kolektyvų  pasirodymai 

savo įstaigoje ir išvykose. Centras dalį savo veiklos perkėlė į internetinę erdvę, socialinius tinklus. Buvo  sukurtas ir puoselėtas  virtualus kultūros medis 

,,Esame kartu!“, kurio šakos-sudėtinės dalys buvo įvairūs virtualūs skaitiniai, video montažai, parodos, kūrybiniai šventiniai sveikinimai,  konkursai, audi-

vizualinė archyvinė veiklos medžiaga. Ypač didelio populiarumo sulaukė daina-padėka ,, Ačiū medikams“, (ž. ir muz. Centro meno vadovo) bei Vilkijos 

mėgėjų teatro ,,Vizija“  virtualūs  projektai: „Negęstanti liepsna“ „Motinystė: visa meilė prasideda ir baigiasi  čia“, ,,Kai meilė pamos‘‘, ,,Dar prisimena 

tėčio rankos“, ,,Kaip vaikai Kalėdų ieškojo“. Šiuose projektuose  dalyvavo buvę ir esami Vilkijos mėgėjų teatro „Vizija“ ir vaikų grupės ,,Vilkūtis“ artistai  

gyvenantys  Lietuvoje ir  įvairiose užsienio valstybėse. Gausiai buvo lankomos ir  Liučiūnų laisvalaikio salės tautodailės klubo ,,Kraitė“ nuotolinės parodos. 

2020 m. 30 proc. išaugo Centro virtualios erdvės lankytojų skaičius.   

2020 m. Vilkijos krašte,  Čekiškės, Liučiūnų,  Padauguvos bendruomenėse buvo organizuoti inovatyvus renginiai, skirti Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui ir Kauno rajono 65-mečiui paminėti. Gausaus dalyvių skaičiaus sulaukė žygiai, bėgimai, protmūšiai, pažintiniai 

turai, susitikimai su istorinėmis asmenybėmis. 2020 m. buvo  sėkmingai tęsiamas  kūrybinis bendradarbiavimas su VšĮ ,,Kaunas 2022“, įgyvendinant 

Centro parengtą Šiuolaikinių seniūnijų projektą. Vietos bendruomenėms buvo  pristatytos garsių Europos  menininkų programos,  įgyvendintos Gatvės 

meno ir kt. kultūrinės veiklos. Centras  pirmą kartą kartu su kitais Kauno r. kultūros centrais sėkmingai sudalyvavo 2020 metų Vilniaus knygų mugėje, 

pradėjo  vykdyti vaikų neformalaus švietimo veiklas. 2020 m. Centre ir laisvalaikio salėse organizuotos 5 vasaros ir rudens stovyklos, kuriose dalyvavo 

80 Vilkijos krašto, Čekiškės apylinkių vaikų. 
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                                                                                                            III. PRIORITETAI 
 

Eil. 

Nr. 

Prioritetinės veiklos 

sritys 

 

Veiklos priemonės Įgyvendinta/neįgyvendinta Pastabos 

 

1. Kūrybinio-projektinio 

bendradarbiavimo su 

VšĮ ,,Kaunas 2022“ 

plėtra; 
 

1.1 Šiuolaikinių seniūnijų projekto tęstinių veiklų, 

įgyvendinimas. 

 

Įgyvendinta  

1.2 Kūrybinio-edukacinio bendradarbiavimo su  

VšĮ ,,Kaunas 2022“  komanda ir Lietuvos/ 

užsienio menininkais vystymas. 

Įgyvendinta 

1.3 Vilkijos miesto kultūrinio-meninio įvaizdžio 

strategijos kūrimas. 

Įgyvendinta 

2. Inovatyvus renginių, 

skirtų Lietuvos 

nepriklausomybės 

atkūrimo 30-mečiui ir 

Kauno rajono 65-

mečiui, organizavimas 

2.1. Aktyvių fizinių-kūrybinių veiklų, įtraukiant 

šeimas, organizavimas.  

Įgyvendinta Dėl 

ekstremalios 

situacijos 

(Covid-19) 
2.2. Pažintinių-istorinių turų vietos 

bendruomenėse vykdymas. 

Įgyvendinta 

2.3. Naujų formatų renginių organizavimas. 
Įgyvendinta iš dalies 

 

                                                                                                        IV. PERSONALAS 

 

4.1 Personalo kaita dviejų metų laikotarpiu (lyginamuoju principu) 

 

Eil. 

Nr. 

/ Fizinių asmenų 

skaičius 

2019 m 

Užimtų etatų skaičius 

2019 m. 

Fizinių asmenų skaičius 

2020 m 

Užimtų etatų skaičius 

2020 m. 

1. 13 8,5 13 8,5 

 

4.2 Kvalifikacijos kėlimas, mokymai 
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Eil. 

Nr. 

Kvalifikacijos kėlimo kursų, seminarų, mokymų 

susistemintos temos 

Seminaruose dalyvavusių darbuotojų skaičius 

Iš viso Iš jų 

kūrybinių 

darbuotojų 

direktorius 

1.  Žanriniai  seminarai.      3 3  

2.  Etnokultūriniai seminarai. 5 5  

3. Kūrybiškumo skatinimo mokymai su  IT 

technologijomis. 
4 4 

 

4. Psichologinių žinių kursai. 1 1 1 

5. Kultūros vadyba. 5 5 1 

6. Tautinių mažumų kultūrai pažinti. 5 5  

7. Kūrybiškumo  skatinimo mokymai. 5 5 1 

8. Psichologiniai, motyvaciniai  seminarai. 5 5 1 

9. Darbų saugos seminaras. 4 4 1 

 

Reikėtų IT technologijų kūrybinio panaudojimo, žanrinių seminarų. 

 

                                                                                           V.VEIKLOS REZULTATAI 

                                                                                 
Eil. 

Nr. 

Veiklos sritis  Renginių skaičius Įgyvendinti rezultatai 

(Dalyviai ir lankytojai) 

1. Renginiai 1.1.Valstybinių švenčių, atmintinų dienų minėjimas. 

(sausio 13 d., vasario 16 d., kovo 11 d., liepos 6 d.,)    -             15 

1630 

1.2. Tradicinės krašto šventės. 

(Čekiškėje, Padauguvoje)  -                                                              2 

 

800 

1.3. Etnokultūriniai renginiai. (teatralizuotos Trijų karalių vaikštynės, 

Užgavėnių šėlionės Čekiškės, Vilkijos kraštuose);  Mažoji Kaziuko mugė 

Čekiškėje; ,,Žolinės kilimas“ Vilkijoje) -                                        17 

 

 

1500 

1.4. Edukaciniai renginiai.                                              8 400 

1.5. Pramoginės muzikos koncertai.                               4 900 

1.6. Profesionalių meno atlikėjų koncertai.                    5 700 
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2. Parodos 2.1.Profesionalaus meno parodos.                                  2 400 

2.2. Tautodailės ir kt. parodos.                                       9 1500 

3. Kitos veiklos 

(ekspedicijos, akcijos/ 

iniciatyvos) 

3.1. Naujametinis Vilkijos žygis. 800 

3.2. Šv. Jurgio-Vasario 16-osios bėgimas“. 300 

3.3. Akcija-pažintinis turas ,,Atrask Vilkiją iš naujo“. 100 

3.4. Akcija „Visa Lietuva šoka“.  50 

3.5. Akcija ,,Gatvės muzikos diena“. 300 

3.6. Išvažiuojamasis renginys ,,Jonų, Janinų sveikinimai“ 100 

4. Nuotoliniai renginiai 4.1. Sukurtas ir puoselėtas  virtualus kultūros medis ,,ESAME 

KARTU!“ (Virtualūs skaitiniai, video montažai, parodos, kūrybiniai 

sveikinimai, konkursai, audi-vizualinė archyvinė medžiaga) -         106    

48.000 

 

Atsižvelgiant į renginių dalyvių atsiliepimus, sėkmingiausiomis veiklomis galime vadinti, įtraukiančius renginius, kuriuose žmonės 

buvo ne pasyvūs stebėtojai, bet  aktyvūs  dalyviai. Jų vertinimu,  akcijose, žygiuose, pažintiniuose istoriniuose turuose, kuriuose galėjo dalyvauti 

kelių kartų šeimos, kaimynai, draugai  buvo suteikta gera galimybė bendram aktyviam kultūriniam poilsiui bei naujam  savo krašto pažinimui. 

Vaikų neformalaus švietimo veiklos, vykdytos 2020 m. liepos-rugpjūčio mėn., pasiteisino iš dalies. Užsiėmimų  lankymas buvo 

netolygus. Vaikai pageidavo išvykų, profesionalių kūrėjų organizuojamų edukacinių veiklų, kurios buvo organizuojamos vasaros ir rudens 

stovyklose.  

 
                                                                                 MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVŲ VEIKLA 

 
 

Eil. 

Nr. 

Mėgėjų meno 

kolektyvo 

pavadinimas ir 

kategorija 

Daly- 

vių 

skai- 

čius 

Koncertai, spektakliai įstaigoje, išvykose Dalyvavimas konkursuose, festivaliuose  Pasiekimai 

 

 

1. 

Vilkijos kultūros centro 

linijinių šokių 

kolektyvas „Skrajūnė“ 

 

10 1.2020-01-05 koncerte „Pasveikinkim vieni kitus, 

juk taip daryti šitaip lengva“, Padauguva; 

2.2020-02-23 Kauno klubo „Viena linija“ šokių  

sezono vidurio šventėje, Kaunas,  BLC centras 

"Elipsė"; 

3. 2020-07-19 Čekiškės miestelio šventėje; 

2020-09-23 Tarptautinis linijinių SOLO 

šokių festivalis ,,PALANGA 2020“, 

Palanga 
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4. 2020-08-01 Kraštiečių šventėje „Kelelis veda 

vėl namo“ Padauguva. 

2. 

Vilkijos kultūros centro 

moterų vokalinis 

ansamblis 

,,Vaivorykštė“- III 

10 1.2020-08-07 Kulautuvos laisvalaikio salės 

renginyje. 

2.2020-08-28 Vasaros palydos šventėje, Jurbarko r. 

Klausučių kultūros centras. 

2020-02-29 Vokalinių ansamblių konkurso 

„Sidabriniai balsai“ I turas; 

2020-08-09 Respublikinis šlagerių 

festivalis ,, Skinsiu raudoną rožę“. Raseinių 

r. Sujainiai. 

Perėjo į  II-ą 

turą 

3. 

Vilkijos kultūros centro 

vaikų mėgėjų teatro 

grupė ,,Vilkūtis“ 

13 Dalyvavo virtualiuose projektuose: „Negęstanti 

liepsna“,  „Motinystė: visa meilė prasideda ir 

baigiasi  čia“,  ,,Dar prisimena tėčio rankos“, 

,,Vasaros paletė“, ,,Kaip vaikai Kalėdų ieškojo“. 

  

4. 

Padauguvos laisv. 

salės moterų 

duetas  

2 1. 2020-02-16 Lietuvos valstybės atkūrimo dienos 

minėjimo šventė  ,, Lietuva – tai mes visi“, 

Čekiškė; 

2. 2020-06-14 Koncertas kaimo bendruomenei  

,,Gynėvė“, Plikiai, Raseinių r.  

2020-02-29 Vokalinių ansamblių 

konkurso „Sidabriniai balsai“ I turas; 

2020-07-25 Respublikinė vokalinių 

duetų ir tercetų šventė ,,Skambantys 

jausmai“. Raseiniai; 2020-08-09 

Respublikinis šlagerių festivalis ,, 

Skinsiu raudoną rožę“. Raseinių r. 

Sujainiai. 

 

5. 

Padauguvos laisv. 

salės moterų 

vokalinis 

ansamblis - IV 

9 1. 2020-02-16 Lietuvos valstybės atkūrimo dienos 

minėjimo šventėje  , Čekiškė. 

2. 2020-06-14 Koncertas kaimo 

bendruomenei  ,,Gynėvė“, Plikiai,  Raseinių r. 

2020-02-29 Vokalinių ansamblių 

konkurso „Sidabriniai balsai“ I turas; 

2020-08-09 Respublikinis šlagerių 

festivalis ,, Skinsiu raudoną rožę“. 

Raseinių r. Sujainiai. 

 

6. 

Liučiūnų laisv. 

salės moterų 

vokalinis 

ansamblis 

,,Griežlė“ 

10 1. 2020-08-01 Padauguvos kraštiečių šventėje;  

2. 2020-09-10 Respublikinėje neįgaliųjų dainų 

šventėje, Raseiniai; 

3.2020-09-25  Renginyje pagyvenusių žmonių 

dienai paminėti, Batniava, Kauno r.   

2020-02-29 ,,Sidabrinių balsų“ 

konkursas. I turas, Garliavos meno 

mokykla. 

 

 

7. 

Liučiūnų laisv. 

salės liaudiškos 

muzikos kapela 

7 2020-03-10 Koncerte nepriklausomybės atkūrimo 

30-čiui paminėti, Liučiūnai; 

2020-07-24 Vasaros šventėje, Miškalaukis, 

 Kauno r. 
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2020-08-01 Kraštiečių šventėje, Padauguva. 

8. 

Liučiūnų laisv. salės 

lėlių teatras „Žibinčius“ 

- III 

8 Pastatytas naujas spektaklis ,,Trys verpėjos“; 

2020-01-06 Trijų Karalių šventėje, Liučiūnai; 

XXIII Lietuvos lėlių teatrų 

konkurso ,,Molinuko teatras“ I 

turas. 

 

9. 

Liučiūnų laisv. salės 

vaikų  teatras 

,,Pasakėlė““ 

10 2020-01-06 Trijų Karalių šventėje, Liučiūnai; 

2020-02-25 Užgavėnių šventėje; Liučiūnai; 

2020-06-01 Šventėje „Vaikystės aitvarai“, 

Miškalaukis; 

  

10. 

Čekiškės laisv. 

salės suaugusiųjų 

mėgėjų teatras 

„Pelėda“- III 

7 2020-03-08 Mažojoje Kaziuko mugėje, Čekiškė; 

2020-09-20 Laisvalaikio salės atidarymo šventėje  

Kriūkai,  Šakių r. 

2020-09-13 Respublikinis festivalis 

„Girdžių krivūlė 2020“ . 

 

 

11. 

Čekiškės laisv. 

salės senjorių 

liaudiškų šokių 

grupė ,,Serbenta“ 

10 2020-08-20 Jurbarko rajono neįgaliųjų 

šventėje, Girdžių mstl, Jurbarko r.   

  

12. 

Čekiškės laisv. salės 

vyresniųjų liaudiškų 

šokių grupė ,,Volungė“ - 

III 

20 2020-08-20 Jurbarko rajono neįgaliųjų 

šventėje, Girdžių mstl, Jurbarko r.   

  

 

Centre išvystyta klubinė veikla, kurioje kūrybine veikla užsiima arti 50 Centro aptarnaujamų seniūnijų bendruomenių narių. Sėkmingiausi iš jų yra 

Liučiūnų laisvalaikio salės tautodailės klubas ,,Kraitė“ , 2020 m. paminėjęs 20 metų jubiliejų, Vilkijos muzikinė grupė ,,Judošiai“,  šokių klubas 

,,Šokime kartu“,  Padauguvos laisvalaikio salės vaidybinė grupė ,,Trys bobutės ir kombainas“ bei rankdarbių klubas ,,Bičiulis“. 

 
                                                                                  DALYVAVIMAS VŠĮ „KAUNAS2022“ PROGRAMOJE 

  

2019 m.  rengiant ir įgyvendinant VšĮ ,,Kaunas 2022“ specialios programos Šiuolaikinių seniūnijų projektą (toliau  Projektas), Vilkijos kultūros centre  

buvo suburta Projekto komanda (toliau – Komanda). Ją sudaro Vilkijos savivaldos (seniūnija), kultūros, ugdymo įstaigų ir visuomeninių organizacijų  

(Vilkijos kultūros centras, gimnazija, biblioteka, A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejus, Vilkijos neįgaliųjų sąjunga) atstovai, iniciatyvūs  bendruomenės 

nariai. Projektą koordinuoja kuratorė Jūratė Tutlytė (Kaunas) ir Laima Borovaja (Vilkija). 2020 m., įgyvendinant Projektą, Vilkijoje  buvo vykdomos 

įvairios kūrybinės-kultūrinės veiklos. 
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 Rezultatai 

                                     

                   

  

Veiklos k.c. 
Veikla  Pastabos  

1. Projekto 

pavadinimas 

,,Vilkija – šiuolaikinė seniūnija 2020“  

2. Dalyvių sk. 70  

3. Žiūrovų sk. 180  

4. Sukurti 

produktai 

(renginiai ar 

meno objektai) 

1. Įrengtas ir pristatytas meninis Vilkijos žemėlapis-stendas (grafikas E. 

Rudinskas, dizaineris G. Leonavičius); 

2. Netradicinėje erdvėje (Vilkijos Pirminės sveikatos priežiūros centro skvere)  

eksponuota Vilkijos menininkės R. Šimkevičienės surinktų unikalių tradicinių 

lietuviškų pagalvių nėrinių raštų fotografijų paroda „Raštų ramybė“; 

3. Parengti Vilkijos kultūros įstaigų (Vilkijos kultūros centro, bibliotekos, 

Vilkijos mėgėjų teatro ,,Vizija“) meninių logotipų ir suvenyrikos (remiantis E. 

Rudinsko sukurtu Vilkijos žemėlapiu ir ženklais) projektai; 

4.Vilkijoje sukurti ir socialiniuose tinkluose išplatinti 3 Gatvės meno kūriniai: 

,,Apsikabinimas“, ,,Balandžių lesintojas“, ,,Vilkas“ (menininkas T. Šimkus). 

Ekstremalios sąlygos (Covid-

19) apsunkino pagrindinio 

renginio, skirto žemėlapio-

stendo visuomenei pristatymui, 

organizavimą, mažinant 

dalyvių skaičių. 

 

5. Dalyvavimas 

„Kaunas2022“ 

programose 

(renginiuose, 

konferencijose, 

komandiruotės, 

mokymuose ir 

pan.) dalyvių sk. 

1 renginys, 60 dalyvių:    

2020-08-20 Vilkijoje vyko Tarptautinio scenos menų festivalio ,,ConTempo“ 

Gatvės teatro spektaklis ,,Atvykėliai“. Aktoriai: Adrian Schvarzstein (Ispanija) ir 

Jūratė Širvytė-Rukštelė (Lietuva). 

1akcija, 150 dalyvių: 

,,Šviečiantis kalėdinis autobusas“.  

 

 

 
 

                                    



8 
 

VI. BIUDŽETO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMAS 
 

 

6.1. Finansavimas, jo šaltiniai, įstaigos turtas:  

 

Steigėjo institucijos  skirtos lėšos su mokesčiais (Eur.) 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kultūros 

centras 

155973 1200664 1100821 25015 4338 5777 0 6455 0 

 

 

6.2. Materialinės bazės stiprinimas 

 

Eil. 

Nr. 

Įsigytos priemonės/ paslaugos Skirtos iš 

biudžeto lėšos 

Eur 

Kitos lėšos 
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1. Nauji koncertiniai rūbai (3 kompl. 23 vnt.):  Padauguvos laisv. salės moterų duetui, 

Vilkijos kultūros centro moterų vokaliniam ansambliui ,,Vaivorykštė“ Liučiūnų moterų 

vokaliniam ansambliui ,,Griežlė”; 

 

 

1000,00 

 

2. Scenos užuolaidos ( 1 kompl.) Liučiūnų laisv. salei; 5200,00  

3. Nešiojami kompiuteriai (2 vnt.), Padauguvos, Liučiūnų  laisv. salių kultūrinės veiklos 

organizatorėms; 

900,00  

4. Biuro baldai. Čekiškės laisv. salės kultūrinės veiklos organizatoriaus naujai darbo vietai 

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos priestato patalpose. 

1500,00  

 Iš viso 8600,00  

 

6.3. Remontas 

 

Eil. 

Nr. 

Atlikti darbai Skirtos iš biudžeto lėšos 

Eur 

Kitos lėšos 

1. Atlikti Vilkijos kultūros centro patalpų  apdailos einamojo remonto darbai.  

 

1700,00  

 

                                                                         

                                                                                        VII. PROJEKTINĖ VEIKLA 

 
Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas ir finansavimo programa 

(pavadinimas-visi teikti projektai fondams) 

Gautas 

finansavimas, 

parama, Eur 

Savivaldybės 

dalis, Eur 

(jeigu buvo) 

Bendra  

lėšų suma 

 

 

Į projekto veiklas įtrauktų 

žmonių skaičius 

1. Lietuvos kultūros tarybai - Renginių ciklas ,,Iš 

arti“; 

Nefinansuotas    

2. Vaikų vasaros stovykla „Vasarvidžio 

edukacinės kelionės – 2020“; 

700 700 700 15 

3. Vaikų vasaros stovykla „Keliauk ir pažink savo 

kraštą“; 

1000 1000 1000 15 

4. Vaikų rudens stovykla „Keliauk, sportuok, 

pažink“; 

1125 1125 1125 15 

5. Vaikų vasaros stovykla ,,Vilkūtis vasarotojas“; 650 650 650 15 
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6. Vaikų rudens stovykla ,,Rudens atradimai“. 1780 1780 1780 20 

 Iš viso: 5255 5255 5255 80 

 

2019 m. Centre buvo parengtas VšĮ ,,Kaunas 2022“ programos Šiuolaikinių seniūnijų projektas  ir įgyvendintas I-asis jo etapas. Liučiūnų laisvalaikio 

salėje  buvo įvykdytas  Kauno rajono savivaldybės dalinai finansuotas (300 Eur) ilgalaikio etninės kultūros paveldo fiksavimo, kaupimo srities projektas  

,,Liučiūnų krašto etninė kultūra praeities ir dabarties sandūroje” . Padauguvos ir Liučiūnų laisvalaikio salėse buvo įgyvendintos projektinės programos 

„Fizinio aktyvumo skatinimas Kauno rajono bendruomenių tarpe, naudojant informacines technologijas“ veiklos.  

2020 m. buvo tęsiamas ,,Šiuolaikinių seniūnijų“ projekto vykdymas bei  pirmą kartą Centre ir laisvalaikio salėse  buvo parengti ir sėkmingai įgyvendinti 

5 vaikų poilsio stovyklų projektai. 

 

 VIII. TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS 

  

Suaktyvintas bendradarbiavimas su įžymiais Lietuvos menininkais, kaimyninių ir Kauno r. rajonų kultūros centrais, kūrybinėmis organizacijomis. 

Bendruomenei buvo pristatytos aukšto lygio meninių darbų parodos (fotomenininko R. Požerskio, grafiko E. Rudinsko, menininko T. Šimkaus, ), 

suorganizuoti edukaciniai užsiėmimai, abipusiai kultūriniai mainai su Jurbarko, Kėdainių, Tauragės, Raseinių rajonų kultūros centrais, Kauno miesto ir 

rajono kūrybinėmis (VšĮ ,,Kauko laiptai“- Poezijos pavasaris ant Ringovės piliakalnio 2020), organizuoti bendri renginiai (,,Naujametinis Vilkijos žygis“;  

Šv. Jurgio-Vasario16-osios bėgimas; Kovo 11-osios akcija-pažintinis turas ,,Atraskime Vilkiją iš naujo“; ,,Atverk tautos skrynią ) su visuomeninėmis 

organizacijomis (Lietuvos Šaulių Sąjunga, Vilkijos neįgaliųjų sąjunga ,,Viltis“, Saulėtekio, Padauguvos, Čekiškės bendruomenių centrai), vietos ugdymo 

įstaigomis ( Vilkijos, Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos, Vilkijos lopšelis-darželis ,,Daigelis“). 

                                                                        

IX. PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAI 

 
Eil. 

Nr. 

Problema Priemonės, kokių buvo imtasi 

jai spręsti 

Pasiekti teigiami pokyčiai 

dėl priemonių įgyvendinimo 

Jeigu neišspręsta, kokių toliau 

veiksmų bus imamasi 

1. Nepakankamai 

išvystyta 

profesionalaus meno 

sklaida 

2019-2020 m. kreiptasi į 

Kauno r. savivaldybės 

administracijos kultūros, 

švietimo ir sporto skyriaus 

vadovybę dėl Centro  

infrastruktūros kokybės 

gerinimo, siekiant užtikrinti 

tinkamas sąlygas 

Pagerinta ir/arba gerinama 

Centro infrastruktūra ir jos 

aplinka  Čekiškės krašte:  

2019 m. atliktas Liučiūnų 

laisv. salės remontas; 

2021 m. II ketv. naujose 

Čekiškės Prano Dovydaičio 

gimnazijos patalpose bus 

Šiltuoju metų laiku profesionalaus 

meno sklaida bus vykdoma 

atvirose erdvėse (parkuose), kur   

visose Centro aptarnaujamų 

seniūnijų vietovėse  bus 

organizuoti bent 3 klasikinės 

muzikos koncertai. 
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profesionalaus meno sklaidai 

vykdyti;  

 Parengtas projektas 

,,Skambesio akimirkoj“, kurio 

metu 2021m. balandžio-spalio 

mėn. visose Centro 

aptarnaujamų seniūnijų 

vietovėse ( Vilkijoje, 

Čekiškėje, Liučiūnuose ir 

Padauguvoje) bus 

organizuotas 5-7 

įvairių žanrų ir stilių klasikinės 

muzikos koncertų ciklas. 

pradėtos vykdyti Čekiškės 

laisv. salės veiklos;  

Lietuvos kultūros tarybai 

pateiktas profesionalaus meno 

sklaidos projektas. 

2. Moraliai pasenusi, 

nepatraukli Padauguvos 

laisvalaikio salės būklė. 

2019 m., 2020 m. kreiptasi į 

Kauno r. savivaldybės 

administracijos kultūros, 

švietimo ir sporto skyriaus 

vadovybę dėl 1ėšų 

Padauguvos laisvalaikio salės 

remontui skyrimo.  

Teigiami pokyčiai 

nepasiekti. 

2021 m. bus kreipiamasi į Kauno 

r. savivaldybės administracijos 

kultūros, švietimo ir sporto 

skyriaus vadovybę dėl 1ėšų 

Padauguvos laisvalaikio salės 

remontui skyrimo. 

3. Nepakankamai 

kokybiškas Centro 

informacinis įvaizdis. 

2020 m. kartu su vietos 

bendruomene buvo gilinamasi 

į Vilkijos krašto  ir Centro 

istoriją; 

 Bendradarbiaujant su VšĮ 

,,Kaunas 2022“ sukurta ir 

pradėta įgyvendinti Centro 

šiuolaikiško  (legendinio) 

įvaizdžio kūrimo strategija. 

2020 m. parengti Vilkijos 

kultūros įstaigų (kultūros 

centro, bibliotekos, Vilkijos 

mėgėjų teatro ,,Vizija“) 

logotipų ir suvenyrikos 

projektai. 

2021 m. II ketv. bus sukurta nauja 

Centro internetinė svetainė.    

                                                                               

                                                                         X.TIKSLAI UŽDAVINIAI 2021 METAMS 

 
Eil. 

Nr. 

Prioritetiniai tikslai Numatomi uždaviniai Siektini rodikliai 
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1. Centro kultūrinių paslaugų 

prieinamumo ir aplinkos 

gerinimas  aptarnaujamų 

seniūnijų kaimiškose 

vietovėse. 

 

 

 

                        

1.1. Plėtoti Centro infrastruktūrą aptarnaujamų seniūnijų 

kaimiškose vietovėse. 

1.2. Įgyvendinti Centro kultūros paslaugų plėtrą Saulėtekių 

seniūnaitijoje (Vilkijos apylinkių seniūnija). 

1.3. Užtikrinti sklandų  Čekiškės laisvalaikio salės veiklų 

perkėlimą į naujas patalpas Čekiškės Prano Dovydaičio 

gimnazijoje.  

 1.2021 m. pagerintas  kultūros paslaugų prieinamumas 

Vilkijos apylinkių seniūnijos gyventojams. 

2. 2021 m II ketv. sudarytos patogesnės  sąlygos 

Saulėtekių ir aplinkinių seniūnaitijų gyventojų 

kūrybinės saviraiškos realizavimui; 

3. Išaugęs Saulėtekių ir aplinkinių seniūnaitijų 

gyventojų bendruomeniškumas, organizuojant bent 2 

bendras kūrybines veiklas/ renginius;  

4. Iki 2021 m. III ketv. iš esmės pagerintos Čekiškės 

laisvalaikio salės darbuotojų darbo sąlygos; 

5. 2021 m. II ketv.  Čekiškės laisvalaikio salės kultūrinių 

veiklų tęstinio funkcionavimo užtikrinimas naujose 

Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos 

patalpose. 

2. Profesionalaus meno 

sklaidos plėtra. 

2.1. Pristatyti Centre įžymių Europos, šalies menininkų 

programas, parodas, įgyvendinant Šiuolaikinių seniūnijų projekto 

veiklas; 

2.2. Rengti  ir įgyvendinti profesionalaus meno sklaidos 

(partnerystės)  projektus; 

2.3. Organizuoti bent kartą metuose profesionalių atlikėjų 

koncertinių programų pristatymus Vilkijoje ir kiekvienoje 

laisvalaikio salėje. 

1. Centre ir visose laisv. salėse  pristatytos bent 4 

įžymių Europos, šalies menininkų programos/kūrybinės 

veiklos;  

2. Bent 10 proc. Centro aptarnaujamų seniūnijų 

vietovėse išaugusi profesionalaus meno vartotojų 

auditorija; 

3. Iki 2021 m. lapkričio 1 d. organizuoti  4-5  

profesionalių atlikėjų koncertinių programų pristatymai 

Vilkijoje ir kiekvienoje laisvalaikio salėje.  

3. Inovatyvių veiklų 

organizavimas 

bendradarbiaujant su VšĮ 

,,Kaunas 2022“. 

3.1. Įgyvendinti tęstines Šiuolaikinių seniūnijų projekto veiklas;  

3.2. Pradėti įgyvendinti Centro patrauklaus (legendinio) įvaizdžio 

kūrimo strategiją; 

3.3. Įgyvendinti inovatyvias idėjas, pritraukiant naujas Centro 

paslaugų vartotojų grupes.  

1.Iki 2021 m. liepos 1 d. sukurta nauja ir/arba iš esmės 

patobulinta Centro internetinė svetainė; 

2. 2021 m. II ketv. pradėti viešai naudoti  Centro, 

Vilkijos teatro ,,Vizija“ nauji meniniai logotipai ir  

reprezentacinė    suvenyrika; 

3. Bendradarbiaujant su VšĮ ,,Kaunas 2022“,  2021 m. 

Centre organizuotos bent trejos kūrybinės dirbtuvės ir/ar 

kitos  bendros veiklos  su menininkais ir įvairaus 

amžiaus vietos gyventojais ir/ar jų grupėmis.   

 

 

                                  Direktorius                                             (parašas)                       (vardas, pavardė) 


