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 Kauno rajono Vilkijos kultūros centro (toliau-Centro) 2018 m. veiklos planas parengtas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos kultūros politikos įstatymine baze, vyriausybės normatyviniais aktais,  atsižvelgiant į Kauno rajono savivaldybės 2013-2020 m. 

strateginiame  plėtros plane numatytą tikslą PLĖTOTI SUBALANSUOTĄ KULTŪROS INFRASTRUKTŪRĄ, ĮTRAUKIANT GYVENTOJUS Į KULTŪRINĘ 

VEIKLĄ IR PUOSELĖTI KULTŪROS PAVELDĄ, Centro veiklos strateginį planą 2018-2020 metams,  projektą  „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ 

(toliau-KEKS2022),  Kauno rajono savivaldybės administracijos  kultūros ir sporto skyriaus kultūros plėtros  programos numatytas priemones pagal 

patvirtintus priemonių įgyvendinimui savivaldybės biudžeto asignavimus. 

I.ORGANIZACINĖ VEIKLA 

Eil.

Nr. 

Veiklos pavadinimas Atsakingi už veiklos vykdymą Veiklos 

vykdymo 

data/terminas 

Veiklos parašymas 

1. Darbuotojų pasitarimų organizavimas ir 

kita administracinė veikla 

Direktorė  2018 m. pirmo 

kalendorinio 

mėnesio 

ketvirtadienį 

Praėjusių, planuojamų renginių aptarimas, 

projektų rengimo ir naujų iniciatyvų vykdymo 

(KEKS 2022), mėgėjų meno kolektyvų veiklos, 

koncertinių išvykų aptarimas, organizaciniai 

klausimai ir kultūrinės veiklos aktualijos. 

2. 2018 m. veiklos programos 

įgyvendinimas 

Direktorė  

Kultūrinės veiklos organizatorės  

Režisierė 

Meno ir būrelių vadovai 

Garso ir šviesos inžinierius 

Renginio data 

tikslinama 

kalendorinio 

mėnesio 

renginių plane 

Planuotų ir naujų renginių organizavimas, 

renginių apšvietimas ir įgarsinimas, patalpų, 

aplinkos apipavidalinimas. 

3. Mėgėjų meno kolektyvų veiklos 

koordinavimas 

Direktorė  

 

2018 m. Sudaryti tinkamas sąlygas mėgėjų meno 

kolektyvų veiklai, skatinti meninių žanrų 

įvairovę ir naujų kolektyvų kūrimąsi. 

4. Mėgėjų meno kolektyvų pasirengimas ir 

dalyvavimas įvairiuose konkursuose, 

apžiūrose  

Meno ir būrelių vadovai 

 

2018 m. Mėgėjų meno kolektyvų dalyvavimas 

konkursuose, apžiūrose, koncertinės aprangos 

ir kitų prekių įsigijimas. 
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5. Bendradarbiauti su  rajono, aplinkinių 

regionų kultūros įstaigomis, meno 

vadovais ir profesionalaus meno 

vadybininkais 

Direktorė 

Referentė 

Kultūrinės veiklos organizatorės 

Meno vadovai 

2018 m. Mėgėjų meno kolektyvų koncertinių 

programų kultūriniai mainai, gerosios 

kūrybinės  patirties sklaida. 

6. Bendradarbiauti su jaunimo 

organizacijomis, neformaliomis 

jaunimo grupėmis(skautai, jaunieji 

savanoriai ir kt.) renginių (akcijų) 

organizavimo ir įgyvendinimo 

klausimais 

Kultūrinės veiklos organizatorės 2018 m. Organizuoti jaunimo renginius, kūrybines 

stovyklas (KEKS 2022), bendradarbiauti su 

kitomis institucijomis, organizuojančiomis 

jaunimo renginius, siekiant užtikrinti jaunimo 

kultūrinį užimtumą. 

7. Bendradarbiauti su Vilkijos miesto, 

Vilkijos apylinkių, Čekiškės 

seniūnijomis ir bendruomenėmis 
 

Direktorė  

Kultūrinės veiklos organizatorės  

 

2018 m. Tęsti bendradarbiavimą su seniūnijomis ir 

bendruomenėmis, organizuoti renginius, 

atsižvelgiant į jų kultūrinius poreikius bei 

skatinti bendruomeniškumą, savanorystę. 
Sutelkti  krašto (Vilkijos, Čekiškės) įstaigas 

(savivaldos, kultūros, ugdymo) ir 

organizacijas (bendruomenines, 

visuomenines, kt.) kokybiškam  Lietuvos 

valstybės atkūrimo 100-čio paminėjimui, kitų  

svarbiausių  valstybinių švenčių ir vietinių 

renginių  organizavimui.  

8. Bendradarbiauti su neįgaliųjų 

organizacijomis, senyvo amžiaus 

žmonėmis (trečiojo amžiaus 

universiteto dalyviais) ir kt. dėl bendrų 

sociokultūrinių projektų įgyvendinimo 

Direktorė  

Kultūrinės veiklos organizatorės  

 

2018 m. Rengti skirtingas kartas apjungiančius 

renginius, skirtus neįgaliųjų, pagyvenusių 

žmonių dienoms paminėti, dalyvauti 

respublikinėse suaugusiųjų švietimo  

savaitėse, „Fizinio aktyvumo skatinimo 

Kauno rajono bendruomenių tarpe, naudojant 

informacines technologijas“ veiklose. 

9. Bendradarbiauti su nevyriausybinėmis 

organizacijomis 

Direktorė  

Kultūrinės veiklos organizatorės  

 

2018 m. Tęsti bendradarbiavimą su vietos 

bendruomenių centrais, su kitais NVO, 

rengiant bendrus projektus ir vykdant kitą 

kultūrinę veiklą. 

10. Profesionalaus meno sklaida Direktorė  

Kultūrinės veiklos organizatorės 

2018 m. Sudaromos sąlygos profesionalaus meno 

sklaidai, organizuojant įvairių koncertinių 

programų pristatymą  vietinei bendruomenei. 
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11. Kūrybiškumo, meninės saviraiškos 

ugdymas per projektinį kultūrinės 

veiklos finansavimą 

Direktorė  

Kultūrinės veiklos organizatorės 

2018 m. Kūrybiškumo, meninės saviraiškos 

skatinimas, naujų programų kūrimas 

įgyvendinant KEKS2022 projektą, rengiant ir 

teikiant projektus įvairiems fondams. 

12. Rėmėjų ir partnerių paieška Direktorė  

Kultūrinės veiklos organizatorės 

Meno vadovai  

2018 m. Rėmėjų ir partnerių paieška, atsižvelgiant į 

vietos bendruomenei abipusiai naudingus 

poreikius. 

13. Reklamos organizavimas, informacijos 

apie kultūrinę veiklą sklaida. 

Kultūrinės veiklos organizatorės 

Meno vadovai 

2018 m. Bendradarbiauti su  Kauno rajono 

žiniasklaida, teikti kultūrinę informaciją į 

rajono  Centro, krašto seniūnijų internetines 

svetaines. 

14. Renginių kokybiškas techninis ir 

meninis aptarnavimas 

Kultūrinės veiklos organizatorės 

Garso ir šviesos inžinierius 

2018 m. Renginių  apšvietimas, įgarsinimas, meninis 

apipavidalinimas. 

15. Kultūros centro ir laisvalaikio salių 

kultūrinės veiklos fiksavimas ir 

saugojimas 

Kultūrinės veiklos organizatorės 

Meno vadovai  

2018 m.  Kultūrinės veiklos (renginių, koncertinių 

išvykų, edukacinių kelionių, kūrybinių 

stovyklų, konkursų ir kt. veiklos) fiksavimas 

metraščiuose (segtuvuose) ir kalendorinių 

metų pabaigoje pristatymas vietos 

bendruomenei, Centro tarybai. 

16. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir 

profesinio meistriškumo tobulinimas 

Direktorė  2018 m. Sąlygų darbuotojams dalyvauti mokymuose, 

kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose 

sudarymas. Organizuoti Centre tris kūrybinės 

sklaidos susitikimus su Kauno rajono kultūros 

centrų inovatyviai dirbančiais kultūros ir 

meno darbuotojais.  

17. Kultūros centro internetinės svetainės 

administravimas 

Referentė  2018 m. Efektyviai plėtoti ryšius su visuomene  

naudojanti IT. 

18. Dokumentų valdymas Referentė  2018 m. Užtikrinti efektyvų dokumentų valdymą teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

19. Užtikrinti   saugios  šiuolaikiškos 

aplinkos Centre kūrimą ir įgyvendinimo 

kontrolę. 

Direktorė  2018 m.  Materialinės-techninės bazės stiprinimas. 
(naujų darbo priemonių įsigijimas, patalpų 

einamojo remonto atlikimas, naujo inventoriaus 

įsigijimas ir kt. atsižvelgiant į finansines 

galimybes. Atlikti(įrengti), įsigyti:  
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signalizacinę (gaisrinę)  Centro apsaugos 

sistema (1 kompl.) ir aplinkos stebėjimo ir 

reagavimo paslaugas; modernią Centro ir  

Liučiūnų laisvalaikio  salės prieigų 

apšvietimo  (taupančio el. energiją) sistema (2 

kompl.); paveikslų apšvietimo sistemą; 

Liučiūnų laisvalaikio  salės tualetų (pritaikytų 

ir žmonėms su negalia) remonto darbus. 

20. Finansinės apskaitos koordinavimas Direktorė 2018 m. Užtikrinama, kad valstybės ir savivaldybės 

biudžeto gaunamos lėšos būtų naudojamos tik 

Centro nuostatuose nurodytiems tikslams 

įgyvendinti ir tik pagal asignavimų valdytojo 

patvirtintas sąmatas. 

21. Viešųjų pirkimų organizavimas ir 

vykdymas 

Viešųjų pirkimų organizatorius Pagal viešųjų 

pirkimų planą 

Užtikrinamas Centro veiklos skaidrumas, 

taupus lėšų naudojimas. 

22. Kultūros ir meno darbuotojų veiklos 

ataskaitų  parengimas 

Direktorė 

Kultūrinės veiklos organizatorės 

Meno, būrelių vadovai 

IV ketvirtis Užtikrinamas Centro veiklos koordinavimas ir 

kontrolė. 

23. Kultūros ir meno darbuotojų veiklos 

planų sudarymas 

Direktorė 

Kultūrinės veiklos organizatorės 

Meno, būrelių  vadovai 

Sausio mėnesis Užtikrinamas kokybiškas Centro veiklos 

organizavimas ir kontrolė. 

24. Finansinių, viešųjų pirkimų, statistinių 

ir kitų ataskaitų rengimas ir savalaikis jų 

teikimas 

Direktorė 

Viešųjų pirkimų organizatorius 

Kultūrinės veiklos organizatorės 

Meno, būrelių  vadovai 

2018 m. 

25. Centro veiklos programos sudarymas  ir 

veiklos ataskaitos rengimas 

Direktorė  2018 m. Centro veiklos programa sudaroma ir 

teikiama Kauno rajono kultūros, švietimo ir 

sporto skyriui iki sausio 15 d. 

 

26. Gaisrinės saugos ir darbų saugos 

reikalavimų vykdymas 

Direktorė 2018 m. Užtikrinamas savalaikis gaisrinės saugos ir 

darbų saugos  reikalavimų vykdymas. 

 

 
 
 



6 
 

II. KULTŪRINĖ, EDUKACINĖ, SOCIALINĖ VEIKLA* 

Eil. Nr. Renginiai Data Vieta Atsakingas 

 

 
 

1.  Etnokultūrinis renginys Trijų Karalių šventė ( Karalių Kasparo, Merkelio ir Baltazaro 

sveikinimas, Padauguvos laisvalaikio salės meno mėgėjų kolektyvų koncertinė  programa, atsisveikinimas 

su Kalėdų eglute). 

01-06 

 

Liučiūnų laisvalaikio 

salė 

E. Tarolienė 

2.  Etnokultūrinis renginys- Trijų karalių vaikštynės. 01-05 

01-06 

Vilkijos miestelis ir jo 

apylinkės 

L. Maliukevičienė 

3.  Teatralizuotos Trijų Karalių vaikštynės Čekiškės miestelyje ir aplinkiniuose kaimuose. 01-06 Čekiškės mstl., 

kaimai 

K. Kriščiūnienė 

4.  Renginys, skirtas Laisvės gynėjų dienai  „Atmintį išsaugokim“  ( Vilkijos krašto žmonių, 

dalyvavusių sausio 13-osios įvykiuose, prisiminimų popietė ) 

01-13 Vilkijos kultūros 

centras 

L. Maliukevičienė 

5.  Literatūrinių-muzikinių renginių, skirtų Lietuvos  valstybės atkūrimo šimtmečiui 

pažymėti ciklas  

Kartą 

per 

mėnesį 

Vilkijos kultūros 

centras 

L. Maliukevičienė 

6.  Iš literatūrinių-muzikinių renginių, skirtų Lietuvos  valstybės atkūrimo šimtmečiui 

pažymėti, ciklo:  literatūrinis vakaras  „Sekmadienį lengva nešti...“(rašytojai Vladas 

Kalvaitis, Ona Jautakė, Viktoras Gulbinas) 

01-25 Vilkijos kultūros 

centras 

L. Maliukevičienė 

7.  Vytauto Šiaudyčio knygos  „Lancetas ir lyra“ pristatymas. 

( Prisiminimais dalijasi J. Mickevičius, koncertuoja Butkiškių kaimo kapela). 

01-27 

 

Padauguvos 

laisvalaikio salė 

 

J. Šalčius 

B.Rudžianskienė 

8.  Etno dirbtuvėlės bendruomenei „Užgavėnių kaukės“. 02-05 Liučiūnų laisvalaikio 

salė 

E. Tarolienė, 

9.  Užgavėnės (Blynų kepimas, žaidimai, Kanapinio ir Lašininio kova, Morės deginimas;  kartu su Liučiūnų 

bendruomene ). 

02-14 Prie Liučiūnų 

laisvalaikio salės 

E. Tarolienė 

10.    Etnokultūrinis renginys – Užgavėnės „Žiema, bėk iš kiemo“.    02-13 Prie Vilkijos kultūros 

centro 

L. Maliukevičienė 

11.  Renginys skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo 100- čiui paminėti. 02-16 Vilkijos kultūros 

centras 

L. Maliukevičienė 

12.  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. 

K. Kriščiūnienė 
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Signataro P. 

Dovydaičio sodyba 

13.  Renginys, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimui ,, 100 sveikinimų 

Tau, Lietuva“. 

02-16 Ringovės piliakalnis  

 

J. Šalčius 

B.Rudžianskienė 

14.  Renginys, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti (Signataro P.Dovydaičio 

pagerbimas prie Čekiškės P.Dovydaičio gimnazijos,eisena į Čekiškės Čv.Trejybės bažnyčią,Šv. 

Mišios,mėgėjų meno kolektyvų iš Liučiūnų ir Plikių (Raseinių raj.), laužas, skautų košė, pokalbiai, dainos 

kartu  su Čekiškės bendruomene ir P. Dovydaičio gimnazija.) 

02-16 Čekiškės šv. Trejybės 

bažnyčia 

E. Tarolienė, V. 

Štilpa, M. 

Rastauskienė 

15.  Teatralizuota Užgavėnių šventė (Morės deginimas, žaidimai, Kanapinio ir Lašininio kova). 02- 13 Prie Čekiškės 

laisvalaikio salės 

K. Kriščiūnienė, 

16.  Mažoji Kaziuko mugė. 03-04 Čekiškės laisvalaikio 

salė 

K. Kriščiūnienė 

17.   Kovo 11-osios renginys. 03-11 

 

Vilkijos kultūros 

centras 

L. Maliukevičienė 

18.  Spektaklis” Lietuvaitė”,skirtas Kovo  11 –ajai.Dalyvauja Klausučių teatras “Klampynė” 03-10 Čekiškės laisvalaikio 

salė 

K. Kriščiūnienė 

19.  Šventė, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. (Bendras renginys su  biblioteka) 03-10 Liučiūnų laisvalaikio 

salė 

E. Tarolienė, 

Z. Gudaitienė 

 

20.  Akcija, skirta  Kovo 11 –jai „Geltona – žalia - raudona“. (Originalių Trispalvių gaminimas ir 

dovanojimas, gražiausios trispalvės rinkimai). 

03-10 Padauguvos 

laisvalaikio salė 

B. Rudžianskienė 

 

21.  Kūrybinės dirbtuvėlės „Margučių marginimo būdai – seniau ir šiandien“. 03-18 Padauguvos 

laisvalaikio salė 

B. Rudžianskienė 

22.  Vilkijos mėgėjų teatro „Vizija“ renginiai, skirti Tarptautinei teatro dienai. 03 Vilkijos kultūros 

centras, Vilkijos 

gimnazija 

I. Štilpaitė 

23.  Praktinis užsiėmimas „Margučių marginimas “. (Marginimo raštai, jų simbolika. Margučių 

marginimo būdai: vašku, žolynais, skutinėjimas) 
03-19-

20 

Padauguvos 

laisvalaikio salė 

B. Rudžianskienė 

24.  Edukacinis užsiėmimas bendruomenei „Margučių marginimas “. 03- 26 Liučiūnų laisvalaikio 

salė 

E. Tarolienė 

25.  Vaikų Velykėlės „Riedėkit, margučiai“. 04- 05 Liučiūnų laisvalaikio 

salė 

E. Tarolienė 

 

26.  Atvelykio šventė Vilkijos ir Čekiškės krašto bendruomenei (Vilkijos, Vilkijos apylinkių, 

Čekiškės, Liučiūnų, Padauguvos bendruomenės ir laisvalaikio salės). 

04-07 Liučiūnų laisvalaikio 

salė 

I.Štilpaitė 

Kultūrinės veiklos 

organizatoriai 
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27.  Vaikų Velykėlės“ Rieda riedutis“ (žaidimai, konkursai) . 04-08 

 

Čekiškės laisvalaikio 

salė 

K. Kriščiūnienė 

28.  Renginys, skirtas Tarptautinei vaikiškos knygos dienai (Kartu su biblioteka, vaikų teatro 

„Pasakėlė“ spektaklis K. Kubilinsko „Ryklio rūmai“) 

04-08 Liučiūnų laisvalaikio 

salė 

E. Tarolienė,                

Z. Gudaitienė 

 

29.  Atvelykio šventė vaikams(Velykų tradicijos, kiaušinių marginimo technika seniau ir dabar.  

Margučių ridenimas, Velykė mažuosius apdalins margučiais.) 

 

04-08 Padauguvos 

laisvalaikio salė 

B. Rudžianskienė 

30.  Šventinis vakaras, skirtas Motinos dienai „Mama, mano mama...“  05-04 Vilkijos kultūros 

centras 

L.Zavadzkienė 

31.  Koncertas, skirtas Motinos dienai. 05-04 

 

Čekiškės laisvalaikio 

salė 

K.Kriščiūnienė 

32.  Vokalinių ansamblių šventė ,,Apjuoskim Lietuvą dainų pyne“(Kėdainių, Raseinių, Jurbarko, 

Jonavos rajonų vokalinių ansamblių koncertinė programa). 
05-05 

 

Liučiūnų laisvalaikio 

salė 

V. Štilpa 

33.  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 

B. Rudžianskienė 

34.  Šventinė popietė, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai (dalyvaujant Čekiškės vaikų darželio 

auklėtiniams). 

06-01 Prie Čekiškės 

laisvalaikio salės 

K. Kriščiūnienė 

35.   Vaikystės šventė (skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai; bendras renginys su biblioteka; Piešinių 

ant asfalto piešimas, sportinės varžybos). 

06-01 Prie Liučiūnų 

laisvalaikio salės 

E. Tarolienė,                

Z. Gudaitienė 

36.  Šventė „Birželis – vasaros pradžia“. 06-02 Miškalaukio k. 

Čekiškės sen. 

E. Tarolienė 

37.  Šventė  „Žemės vaikai“ (Skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Šventinis koncertas.  Piešimas ant 

asfalto, užduotys, rungtys varžybos vaikams). 

06-02 Padauguvos 

laisvalaikio salės 

kiemelis 

B. Rudžianskienė 

38.  Tradicinė ,,Piešinių ant grindinio šventė 2018- 100 žiedų Lietuvai“( skirta Tarptautinei vaikų 

gynimo dienai, Lietuvos valstybės atkūrimo 100- čiui paminėti,  dalyvaujant Kauno ir Jurbarko r. 

bendruomenėms, ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo įstaigoms; kartu su Vilkijos biblioteka). 

06-01 

 

Bažnyčios g., Vilkija 

 

L. Maliukevičienė 

39.  ,, Renginys ,,Vasara jau nubarstė”(Koncertinė mėgėjų meno kolektyvų iš Kalvarijos k.c. 

programa laimės šulinys, varžytuvės). 

0625 

 

 Čekiškės laisvalaikio 

salė 

K. Kriščiūnienė 

40.  Joninių vainikai. (  Vainikų pynimas  Jonams ir Janinoms. Laisvalaikio salės saviveiklininkai, kartu su 

Vilkijos apylinkių seniūnų lankosi Vilkijos apylinkių kaimuose, sveikindami dainomis ir vainikais Jonus ir 

Janinas) 

06-23 Padauguvos krašto 

kaimai 

J. Šalčius 

B. Rudžianskienė 

41.  Vasaros kūrybinė-edukacinė-turistinė vaikų ir jaunimo stovykla „Saulėgrąža 2018“ 06 Kėdainių rajonas I.Štilpaitė 
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42.  Joninių šventė „Tą tylią paslaptingą naktį“( mėgėjų meno kolektyvų koncertas ir gegužinė). 06-23 

 

Prie Liučiūnų 

laisvalaikio salės 

E. Tarolienė 

43.  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, 

Padauguvos, 

Batniavos laisv. salių 

L. Maliukevičienė, 

B. Rudžianskienė, 

E. Tarolienė 

K. Kriščiūnienė, 

 

44.  Čekiškės miestelio šventė (kartu su vietos seniūnija, bendruomenės centru) 07 

 

Čekiškės mstl. . 

aikštėje, prie Šv. 

Trejybės bažnyčios 

K. Kriščiūnienė 

45.  Vilkijos miesto šventė „Oninės Vilkijoje- 2018“. 07-29 

 

Vilkijos parkas 

prie Nemuno 

I. Štilpaitė 

L. Maliukevičienė 

46.  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. 

L. Borovaja, 

L. Maliukevičienė 

47.  Kūrybinės dirbtuvėlės „Žydėkit gėlės“ (Kūrybinis užsiėmimas: įvairių gėlių ir jų kompozicijų 

gaminimas iš fumirano). 
09-15 Padauguvos 

laisvalaikio salė 

 

B. Rudžianskienė 

48.  Kūrybinis savaitgalis „Saulėgrįža 2018“. 09 

antra 

savaitė 

Kėdainių rajonas I.Štilpaitė 

49.  Tradicinė šventė ,,Poezijos rudenėlis“ (kartu su vietos biblioteka; Čekiškės krašto, Kauno m., 

Raseinių r. poetų mėgėjų, atlikėjų  literatūrinė -muzikinė programa,  dailininkės Angelinos Mikalauskaitės 

– Petrauskienės paveikslų parodos atidarymas). 

09-22 Liučiūnų laisvalaikio 

salė 

E. Tarolienė 

50.  Šventė „Auksinis ruduo“. (Skirta pagyvenusių žmonių dienai.) 

 

10-20 

 

Padauguvos 

laisvalaikio salė 

 

B.Rudžianskienė 

J. Šalčius 

51.  Čekiškės seniūnijos derliaus šventė“ Jau pilni aruodai“ (mėgėjų meno kolektyvų koncertinė 

programa, derliaus paroda). 

10-13 

 

Liučiūnų laisvalaikio 

salė 

E. Tarolienė 

V. Štilpa 

52.  Edukacinis užsiėmimas ,,Aš noriu, turiu ir galiu būti sveikas“ (Paskaita apie sveiką gyvenseną, 

subalansuotą ir taisyklingą mitybą, praktinis užsiėmimas – salotų gaminimas). 

11-17 Padauguvos 

laisvalaikio salė 

 

B.Rudžianskienė 

 

53.  Etno užsiėmimas „Veltinukai“ (skirtas suaugusiųjų švietimo savaitei). 11-19 

 

Liučiūnų laisvalaikio 

salė 

E. Tarolienė 

 

54.  Tradicinis regioninis romansų vakaras „Ilgiuosi Tavęs“ (Kauno miesto, Jurbarko, Kėdainių, 

Raseinių, Kauno  rajonų mėgėjų meno kolektyvų ir atlikėjų koncertas). 

11 Vilkijos gimnazijos 

salė 

L. Maliukevičienė 

I.Štilpaitė 
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55.  Tradicinė regioninė šventė ,,Teatras Čekiškėje“ (Raseinių r. Butkiškės bendruomenės centro, 

Jurbarko r. Klausučių kultūros centro, Šakių r. Lekėčių kultūros centro dramos kolektyvų pasirodymai). 

11 Čekiškės laisvalaikio 

salė 

K. Kriščiūnienė 

56.  Liučiūnų Kalėdų eglės įžiebimo šventė (teatralizuota  Liučiūnų bendruomenės koncertinė 

programa). 

12-15 Liučiūnų laisvalaikio 

salė 

 

J. Girdauskienė 

E. Tarolienė, V. 

Štilpa 

57.  Adventinė popietė  „Po angelo sparnu“. (Mėgėjų meno kolektyvų,  humoro grupės „3 Bobutės ir 

kombainas“ Adventinė programa). 
12 Padauguvos 

laisvalaikio salė 

 

B.Rudžianskienė 

J. Šalčius 

58.  Kūrybinės dirbtuvėlės. 
(Adventinių vainikų pynimas skambant Adventinė muzikai, žaisliukų gaminimas eglutės papuošimui.) 

12  Padauguvos 

laisvalaikio salė 

 

B.Rudžianskienė 

59.  Eglutės įžiebimo šventė (Mėgėjų meno kolektyvų, būrelių šventinė programa). 

 

12 Padauguvos km. 

Vilkijos apyl. sen. 

 

B.Rudžianskienė 

 

60.  Saulėtekių krašto Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė.  

 

12 Akuotų k. 

Vilkijos apyl. sen. 

L. Borovaja 

61.  Pagrindinės Čekiškės seniūnijos eglės įžiebimo šventė. 12 Čekiškės laisvalaikio 

salė ir jos  prieigos 

K. Kriščiūnienė 

62.  Vilkijos miesto Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė. 12 Vilkijos m. parkelis 

prie Vilkijos PSPC  

L. Maliukevičienė 

 

63.  Kalėdų eglutės šventė „Kalėdų stebuklai“  Liučiūnų krašto ikimokyklinio amžiaus 

vaikams (teatralizuoti pasirodymai, žaidimai, eilėraščiai, susitikimas su Kalėdų seneliu). 

12-26 Liučiūnų laisvalaikio 

salė 

E. Tarolienė 

64.  Šventinė popietė ikimokyklinio amžiaus vaikučiams“ Valanda su Kalėdų Seneliu“ 12 Čekiškės laisvalaikio 

salė 

K. Kriščiūnienė 

65.  Adventinis renginys ,,Laudate Dominum“ (literatūrinė muzikinė Vilkijos mėgėjų teatro ,,Vizija“, 

atlikėjų kompozicija). 

12 Vilkijos kultūros 

centras 

I.Štilpaitė 

 

*Kiekvieną mėnesį tikslinamas ir tvirtinamas mėnesio renginių planas, kuris teikiamas Kauno rajono savivaldybės kultūros, švietimo ir sporto 

skyriui, skelbiamas centro svetainėje ir  Centro, laisvalaikio salių informacinėse lentose. 
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III. MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVŲ VEIKLA 

Eil.

Nr. 

Mėgėjų meno 

kolektyvo 

pavadinimas 

Dalyvių 

skaičius 

Veiklos aprašymas Veiklos vadovas 

(pareigos, vardas, pavardė) 

1. Moterų vokalinis 

ansamblis 

„Vaivorykštė“  

10 Repeticijos du kartus per savaitę 

Kolektyvo naujų narių paieška 

Esamo repertuaro įtvirtinimas ir jo papildymas naujais kūriniais ( ne 

mažiau kaip 30 proc.) 

Programų parengimas Centro renginiams suderinus  savo veiklos 

programą su Centro metiniu veiklos planu 

Pasirengimas dalyvauti vokalinių ansamblių konkursuose, apžiūrose 

Koncertinių programų parengimas ir pristatymas kolektyvo 

išvykose, krašto šventėse, rajono renginiuose 

Materialinės kolektyvo bazės turtinimas. 

 Meno vadovė   

Ligita Zavadzkienė 

 Vilkijos mėgėjų 

teatras „Vizija“  

 

6 Repeticijos vieną kartą per savaitę 

Renginių vedėjų- skaitovų ruošimas pagal poreikį rajono ir miesto 

renginiuose. 

Repertuaro atnaujinimas ( ne mažiau kaip 20 proc.) 

Dalyvavimas konkursuose, festivaliuose 

Kolektyvo paruošimas respublikinei Dainų šventei 

Kolektyvo naujų narių paieška 

Materialinės kolektyvo bazės turtinimas (kostiumai, dekoracijos, 

butaforija). 

Režisierė  

Irena Štilpaitė 

 Vilkijos vokalinė- 

instrumentinė grupė  

10 Repeticijos du kartus per savaitę 

Esamo repertuaro  įtvirtinimas ir  atnaujinimas ( ne mažiau kaip 30 

proc.) naujais kūriniais 

Kolektyvo naujų narių paieška 

Programų parengimas Centro renginiams suderinus  savo veiklos 

programą su Centro metiniu veiklos planu 

Koncertinių programų parengimas ir pristatymas kolektyvo 

išvykose, krašto šventėse, rajono renginiuose 

Materialinės kolektyvo bazės turtinimas. 

 

Meno vadovas 

 Jonas Šalčius 
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 Šokių klubas su 

moterų linijinių šokių 

kolektyvu „Skrajūnė“  

9 Repeticijos du kartus per savaitę 

Esamo repertuaro  įtvirtinimas ir  atnaujinimas ( ne mažiau kaip 30 

proc.) naujais kūriniais 

Dalyvavimas konkursuose, festivaliuose 

Koncertinių programų parengimas ir pristatymas kolektyvo 

išvykose, krašto šventėse, rajono renginiuose 

Materialinės kolektyvo bazės turtinimas. 

Vadovė  

Loreta Maliukevičienė 

 Proginių šokių klubas 

,,Šokime kartu“  

10 Repeticijos vieną kartą per savaitę 

Klubo narių mokinimas  populiariausių proginių šokių : lėto valso, 

valso, tango,  rumbos, čia-čia, salsa   ir kt. 

Koncertinių programų parengimas ir pristatymas kolektyvo 

išvykose, krašto šventėse 

Kolektyvo naujų narių paieška 

 Šokėjų  bendruomeniškumo stiprinimas, organizuojant bendras 

turistines, pažintines išvykas, teminius šokių  vakarus ir kt. 

susibūrimus. 

Vadovė 

Loreta Maliukevičienė 

 Čekiškės mėgėjų 

teatras “Pelėda”  

7 Repeticijos vieną kartą per savaitę 

Renginių vedėjų- skaitovų ruošimas pagal poreikį rajono ir miesto 

renginiuose. 

Repertuaro atnaujinimas ( ne mažiau kaip 20 proc.) 

Dalyvavimas konkursuose, festivaliuose 

Kolektyvo naujų narių paieška 

Materialinės kolektyvo bazės turtinimas (kostiumai, dekoracijos, 

butaforija). 

Vadovė  

 Kristina Kriščiūnienė 

 Liaudiškų šokių 

kolektyvas ,,Volungė“  

16 Repeticijos du kartus per savaitę 

Esamo repertuaro  įtvirtinimas ir  atnaujinimas ( ne mažiau kaip 30 

proc.) naujais kūriniais 

Kolektyvo paruošimas Dainų šventei,  

Koncertinių programų parengimas ir pristatymas kolektyvo 

išvykose, krašto šventėse, rajono renginiuose 

Materialinės kolektyvo bazės turtinimas. 

Meno vadovė 

  Jolanta Girdauskienė 

 Moterų vokalinis 

ansamblis ,,Griežlė“  

10 Repeticijos du kartus per savaitę 

Kolektyvo naujų narių paieška 

Esamo repertuaro įtvirtinimas ir jo papildymas naujais kūriniais ( ne 

mažiau kaip 30 proc.) 

Programų parengimas Centro renginiams  

Meno vadovas  

Viktoras Štilpa 
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Pasirengimas dalyvauti vokalinių ansamblių konkursuose, apžiūrose 

Koncertinių programų parengimas ir pristatymas kolektyvo 

išvykose, krašto šventėse, rajono renginiuose 

Materialinės kolektyvo bazės turtinimas. 

 Padauguvos moterų 

vokalinis ansamblis  

9 Repeticijos du kartus per savaitę 

Kolektyvo naujų narių paieška 

Esamo repertuaro įtvirtinimas ir jo papildymas naujais kūriniais ( ne 

mažiau kaip 30 proc.) 

Programų parengimas Centro renginiams, suderinus  savo veiklos 

programą su Centro metiniu veiklos planu 

Pasirengimas dalyvauti vokalinių ansamblių konkursuose, apžiūrose 

Koncertinių programų parengimas ir pristatymas kolektyvo 

išvykose, krašto šventėse, rajono renginiuose 

Materialinės kolektyvo bazės turtinimas. 

Meno vadovas 

 Jonas Šalčius 

 Vaikų teatras 

„Pasakėlė“  

10 Repeticijos du kartus per savaitę 

Spektaklio pastatymas- Kosto Kubilinsko „Ryklio rūmai“ 

Išvykų organizavimas su spektakliu rajono renginiuose, kultūros 

centruose, ugdymo įstaigose, laisvalaikio salėse 

Naujų narių priėmimas 

 Būrelių  narių tarpusavio bendravimo kultūros ugdymas 

Materialinės kolektyvo bazės turtinimas (kostiumai, dekoracijos, 

butaforija). 

Būrelio vadovė  

 Elena Tarolienė 

 Suaugusiųjų lėlių 

teatras 

6 Repeticijos du kartus per savaitę 

Spektaklio pastatymas Vydūno „Piktoji gudrybė“ 

Dalyvavimas lėlių teatrų apžiūroje 

Dalyvavimas Dainų šventėje „Vardan tos...“ 

Išvykų organizavimas su spektakliu 

Naujų narių priėmimas 

Materialinės kolektyvo bazės turtinimas (kostiumai, dekoracijos, 

butaforija). 

Būrelio vadovė   

Elena Tarolienė 

 Skaitovų būrelis su 

vaidybine grupe ,,Trys 

bobutės ir kombainas“  

7 Repeticijos du kartus per savaitę 

Dalyvių  meninės raiškos ir saviraiškos ugdymas 

Renginių vedėjų- skaitovų ruošimas pagal poreikį rajono ir miesto 

renginiuose. 

Meninių programų rengimas, dalyvavimas kultūrinėje, koncertinėje, 

šviečiamojoje veikloje. 

Būrelio vadovė  

 Bronislava Rudžianskienė 
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Dalyvavimas Centro, laisvalaikio salių  organizuojamuose 

renginiuose. 

Naujų narių priėmimas 

Narių bendruomeniškumo stiprinimas, organizuojant bendras 

turistines, pažintines išvykas, teminius vakarus ir kt. susibūrimus. 

 Rankdarbių klubas 

,,Mamos skrynia“  

 Naujų narių priėmimas 

Realizuoti klubo narių kūrybinius gebėjimus 

Rengti savo darbų  parodėles vietinėse, krašto, rajono šventėse 

Narių bendruomeniškumo stiprinimas, organizuojant bendras 

turistines, pažintines išvykas, teminius vakarus ir kt. susibūrimus. 

Vadovė   

Kristina Kriščiūnienė 

 Rankdarbių klubas 

„Kraitė“  

10 Naujų narių priėmimas 

Rengti savo darbų  parodėles vietinėse, krašto, rajono šventėse 

Realizuoti klubo narių kūrybinius gebėjimus 

Narių bendruomeniškumo stiprinimas, organizuojant bendras 

turistines, pažintines išvykas, teminius vakarus ir kt. susibūrimus. 

Būrelio vadovė 

  Elena Tarolienė 

 Rankdarbių būrelis 

,,Bičiulis“  

8 Naujų narių priėmimas 

Rengti savo darbų  parodėles vietinėse, krašto, rajono šventėse 

Realizuoti klubo narių kūrybinius gebėjimus 

Narių bendruomeniškumo stiprinimas, organizuojant bendras 

turistines, pažintines išvykas, teminius vakarus ir kt. susibūrimus. 

Būrelio vadovė  

 Bronislava Rudžianskienė 

 Vilkijos jaunimo 

instrumentinė grupė 

,,Arcus”  

5 Repeticijos du kartus per savaitę 

Esamo repertuaro įtvirtinimas ir jo papildymas naujais kūriniais 

Koncertinių programų parengimas ir pristatymas kolektyvo 

išvykose, krašto šventėse. 

Atsakinga 

 (visuomeniniais pagrindais)  

S. Paleckytė 

 Vilkijos muzikinė 

grupė ,,Judošiai“  

5 Repeticijos du kartus per savaitę 

Esamo repertuaro įtvirtinimas ir jo papildymas naujais kūriniais 

Koncertinių programų parengimas ir pristatymas kolektyvo 

išvykose, krašto šventėse. 

Atsakingas  

(visuomeniniais pagrindais)  

A. Džiaugys 

 

__________________________ 
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