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 Kauno rajono Vilkijos kultūros centro (toliau-Centro) 2019 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. 

 

 

Vizija 

Vilkijos kultūros centras – tai daugiafunkcinis, modernus kultūros centras, teikiantis Vilkijos krašto Čekiškės seniūnijų 

ir atokesnių kaimų  gyventojams kokybiškas kultūros paslaugas, puoselėjantis etnokultūrą ir vietos tradicijas, 

bendradarbiaujantis su  krašto ir aplinkinių rajonų kultūros, ugdymo įstaigomis ir visuomeninėmis organizacijomis, 

organizuojantis  bendruomenės laisvalaikio užimtumo veiklas, mėgėjiško ir profesionalaus meno sklaidą.  

 

Misija 

 

- tenkinti Vilkijos krašto ir Čekiškės seniūnijų gyventojų laisvalaikio užimtumo poreikius, plėtoti kultūrinę, edukacinę veiklą, 

mėgėjų meną, puoselėti etnokultūrą ir  krašto tradicijas, organizuoti profesionalaus meno sklaidą. 
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Prioritetiniai tikslai 

2020 m. 

 

1. Kūrybinio-projektinio  bendradarbiavimo su VšĮ ,,Kaunas 2022“  organizacija ir Centro partneriais plėtra. 

2. Inovacijų kultūrinėje veikloje vystymas. 

 

Uždaviniai 

 

1. Šiuolaikinių seniūnijų projekto tęstinių veiklų, įgyvendinimas; 

2. Kūrybinio-edukacinio bendradarbiavimo su  VšĮ ,,Kaunas 2022“  komanda ir Lietuvos/ užsienio menininkais vystymas; 

3. Vilkijos miesto kultūrinio-meninio įvaizdžio kūrimas; 

4. Inovatyvus renginių, skirtų Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui ir Kauno rajono 65-mečiui, organizavimas. 

 

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  2020 m. pirmo 

kalendorinio 

mėnesio 

ketvirtadienį 

Praėjusių ir planuojamų renginių, projektų 

rengimo ir naujų iniciatyvų vykdymo,mėgėjų 

meno kolektyvų veiklos, koncertinių išvykų 

aptarimas; organizaciniai klausimai ir 

kultūrinės veiklos aktualijos. 

2. 2020 m. veiklos programos 

įgyvendinimas. 

Direktorė  

Kultūrinės veiklos organizatorės 

Režisierė 

Meno ir būrelių vadovai 

Data tikslinama 

kalendorinio 

mėnesio 

renginių plane 

Planuotų ir naujų renginių organizavimas, 

renginių apšvietimas ir įgarsinimas, patalpų, 

aplinkos apipavidalinimas. 
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Garso ir šviesos inžinierius 

3. Mėgėjų meno kolektyvų veiklos 

koordinavimas. 

Direktorė  

 

2020 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 

 

2020 m. 

 

Vasario 29 d. 

 

Birželio 13 d. 

 

I ketv. 

 

Mėgėjų meno kolektyvų dalyvavimas 

konkursuose, apžiūrose:  

2020 m. solistų ir vokalinių ansamblių 

konkurse ,,Sidabriniai balsai“;  

2020 m. Kauno rajono dainų ir šokių 

šventėje; 

Koncertinės, repeticijų aprangos ir kitų prekių 

įsigijimas. 

5. Renginių, įtrauktų į svarbiausių  Kauno 

rajono 2020 metų renginių ir Lietuvos 

nacionalinio kultūros centro  planus, 

kokybiškas organizavimas. 

Direktorė  

Kultūrinės veiklos organizatorės  

Režisierė 

 

2020 m. 

Gegužės 4 d., 

Liepos 25 d.  

 

Balandžio 18-19 

d. 

 

1.Profesionaliai organizuoti du renginius 

(Florijono diena; Vilkijos miesto šventė), 

kurie yra įtraukti į  svarbiausių  Kauno rajono 

2020 metų renginių planą; 

2.Sklandžiai organizuoti Lietuvos lėlių teatrų 

konkurso ,,Molinuko teatras“ regioninį turą 

Liučiūnų laisv. salėje. 

6. Kokybiškas VšĮ ,,Kaunas 2022“  

organizuojamų  inovatyvių kultūrinių-

projektinių veiklų Vilkijos mieste, 

Vilkijos ir Čekiškės kraštuose 

koordinavimas, jų inicijavimas ir  

aktyvus Centro bendruomenės į jas 

įsitraukimas.  

 

Direktorė  

Kultūrinės veiklos organizatorės  

Meno ir būrelių vadovai 

Režisierė 

 

2020 m. Vilkijos miesto, Vilkijos ir Čekiškės kraštų 

bendruomenių, įstaigų (savivaldos, kultūros, 

ugdymo) ir visuomenines organizacijų 

sutelkimas, Centre ir laisvalaikio salėse 

pristatant ir įgyvendinant VšĮ ,,Kaunas 2022“  

kūrybines veiklas. 

7. Bendradarbiavimo su VšĮ ,,Kaunas 

2022“  plėtra. 
Direktorė  

Kultūrinės veiklos organizatorės  

 

2020 m. 

 

 

 

 

 

 

I ketv. 

Centre 2020 m.  kartu su VšĮ ,,Kaunas 2022“ 

suorganizuotos bent trys inovatyvios 

kultūrinės veiklos; 

Į Centrą pritrauktas finansavimas iš skirtingų 

„Kaunas ir Kauno rajonas Europos kultūros 

sostinės 2022 metais“ specializacijų  

programų; 

2020 m. kartu su  VšĮ ,,Kaunas 2022“ 

menininkais sukurti bent dviejų Vilkijos 
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kultūrinių įstaigų logotipai ir pradėtas jų 

naudojimas.  

8. Bendradarbiauti su  rajono, aplinkinių 

regionų kultūros įstaigomis, meno 

vadovais ir profesionalaus meno 

vadybininkais. 

Direktorė 

Referentė 

Kultūrinės veiklos organizatorės 

Meno vadovai 

2020 m. Mėgėjų meno kolektyvų koncertinių 

programų kultūriniai mainai, gerosios 

kūrybinės  patirties sklaida. 

9. Bendradarbiauti su jaunimo 

organizacijomis, neformaliomis 

jaunimo grupėmis(skautai, jaunieji 

savanoriai ir kt.) renginių (akcijų) 

organizavimo ir įgyvendinimo 

klausimais. 

Kultūrinės veiklos organizatorės 2020 m. Organizuoti jaunimo renginius, kūrybines 

dirbtuves ir stovyklas (VšĮ ,,Kaunas 

2022“),bendradarbiauti su kitomis 

institucijomis, įgyvendinančiomis jaunimo 

užimtumo veiklas. 

10. Bendradarbiauti su Vilkijos miesto, 

Vilkijos apylinkių, Čekiškės 

seniūnijomis ir bendruomenėmis. 
 

Direktorė  

Kultūrinės veiklos organizatorės  

Meno ir būrelių vadovai 

 

2020 m. 

 

 

 

Tęsti bendradarbiavimą su seniūnijomis ir 

vietos bendruomenėmis, organizuojant 

renginius, skirtusLietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo 30-mečiui ir Kauno rajono 65-

mečiui paminėti. 

11. Bendradarbiauti su neįgaliųjų 

organizacijomis, senyvo amžiaus 

žmonėmis (trečiojo amžiaus 

universiteto dalyviais) ir kt. dėl bendrų 

sociokultūrinių projektų įgyvendinimo. 

Direktorė  

Kultūrinės veiklos organizatorės 

Būrelių vadovai 

 

2020 m. Rengti skirtingas kartas apjungiančius 

renginius, skirtus neįgaliųjų, pagyvenusių 

žmonių dienoms paminėti, dalyvauti 

respublikinėse suaugusiųjų švietimo  

savaitėse, projekto „Fizinio aktyvumo 

skatinimo Kauno rajono bendruomenėse“ 

veiklose organizuojant  vietos gyventojams 

nuotolines fizinio aktyvumo treniruotes 

Liučiūnų ir Padauguvos laisv. salėse. 

12. Bendradarbiauti su nevyriausybinėmis 

organizacijomis. 

Direktorė  

Kultūrinės veiklos organizatorės  

 

2020 m. Tęsti bendradarbiavimą su vietos 

bendruomenių centrais, su kitais NVO, 

rengiant bendrus projektus ir vykdant kitą 

kultūrinę veiklą. 

13. Profesionalaus meno sklaida. Direktorė  

Kultūrinės veiklos organizatorės 

2020 m. Sudaryti sąlygas profesionalaus meno 

sklaidai, organizuojant įvairių koncertinių 

programų pristatymą  vietinėms 

bendruomenėms. 

14. Inovatyvus netradicinių erdvių Direktorė  2020 m. Ringovės ir Jaučakių piliakalnių, Karalgirio 
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pritaikymas kultūrinei-projektinei 

veiklai.   

 

 

Kultūrinės veiklos organizatorės miško, Vilkijos  Šv. Jurgio, Čekiškės Švč. 

Trejybės bažnyčios ir jos prieigų, kt. 

netradicinių erdvių panaudojimas kultūrinių 

veiklųvykdymui. 

15. Kūrybiškumo ugdymas vystant 

projektinę veiklą. 
Kultūrinės veiklos organizatorės 

Režisierė 

2020 m. Šiuolaikiškų seniūnijų projekto naujų veiklų 

kūrybiškas įgyvendinimas; aktyvi partnerystė 

kultūros, bendruomenių centrų projektuose. 

16. Inovatyvuskultūrinės-meninės veiklos 

vykdymas, plačiau taikant išmaniųjų 

technologijų galimybes. 

Garso ir šviesos inžinierius 

Kultūrinės veiklos organizatorės 

Meno vadovai 

 

2020 m. Centre ir laisvalaikio salėse  aktyviau 

vystoma inovatyvi veikla, plačiau taikant IT. 

organizuojant ir apipavidalinant renginius, 

sisteminant audio-vizualinę medžiagą. 

17. Rėmėjų ir partnerių paieška. Direktorė  

Kultūrinės veiklos organizatorės 

Meno vadovai  

2020 m. Rėmėjų ir partnerių paieška, atsižvelgiant į 

vietos bendruomenei abipusiai naudingus 

poreikius. 

18. Reklamos organizavimas, informacijos 

apie kultūrinę veiklą sklaida. 

Kultūrinės veiklos organizatorės 

Meno ir būrelių vadovai 

Režisierė 

 

2020 m. Bendradarbiauti su  Kauno rajono 

žiniasklaida, teikti kultūrinę informaciją į 

rajono Centro, krašto seniūnijų internetines 

svetaines. 

19. Renginių kokybiškas techninis ir 

meninis aptarnavimas. 

Kultūrinės veiklos organizatorės 

Garso ir šviesos inžinierius 

2020 m. Renginių  apšvietimas, įgarsinimas, meninis 

apipavidalinimas. 

20. Kultūros centro ir laisvalaikio salių 

kultūrinės veiklos fiksavimas ir 

saugojimas. 

Kultūrinės veiklos organizatorės 

Meno ir būrelių vadovai 

 

2020 m.  Kultūrinės veiklos (renginių, koncertinių 

išvykų, edukacinių kelionių, kūrybinių 

stovyklų, konkursų ir kt. veiklos) fiksavimas 

metraščiuose (segtuvuose)/el. laikmenose ir 

kalendorinių metų pabaigoje pristatymas 

vietos bendruomenei, Centro tarybai. 

21. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir 

profesinio meistriškumo tobulinimas. 

Direktorė  2020 m. Sąlygų darbuotojams dalyvauti mokymuose, 

kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose 

sudarymas. 

22. Kultūros centro internetinės svetainės 

administravimas. 

Referentė  2020 m. Efektyviai plėtoti ryšius su visuomene  

naudojanti IT. 

23. Dokumentų valdymas. Referentė  2020 m. Užtikrinti efektyvų dokumentų valdymą teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

24. Materialinės-techninės bazės 

stiprinimas. 

Direktorė  2020 m. 

 

Naujų darbo priemonių įsigijimas, patalpų 

einamojo remonto atlikimas, naujo inventoriaus 

įsigijimas ir kt. atsižvelgiant į finansines 
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Sausio-vasario 

mėn. 

 

II ketv. 

galimybes. 
Įsigyti: 

1. Liučiūnų laisv. salės scenai užuolaidų 

komplektas; 

 2. Padauguvos laisvalaikio salei 

mobili garso kolonėlė. 

3.Akordeonas. 

25. Finansinės apskaitos koordinavimas. Direktorė 2020 m. Užtikrinama, kad valstybės ir savivaldybės 

biudžeto gaunamos lėšos būtų naudojamos tik 

Centro nuostatuose nurodytiems tikslams 

įgyvendinti ir tik pagal asignavimų valdytojo 

patvirtintas sąmatas. 

26. Viešųjų pirkimų organizavimas ir 

vykdymas. 

Viešųjų pirkimų organizatorius Pagal viešųjų 

pirkimų planą 

Užtikrinamas Centro veiklos skaidrumas, 

taupus lėšų naudojimas. 

27. Kultūros ir meno darbuotojų veiklos 

ataskaitų  parengimas. 

Direktorė 

Kultūrinės veiklos organizatorės 

Meno, būrelių vadovai 

Iki einamųjų 

metų 

gruodžio 20 d. 

Užtikrinamas Centro veiklos koordinavimas ir 

kontrolė. 

28. Kultūros ir meno darbuotojų veiklos 

planų sudarymas. 

Direktorė 

Kultūrinės veiklos organizatorės 

Meno, būrelių  vadovai 

Iki sekančių 

metų 5 d.  

Užtikrinamas kokybiškas Centro veiklos 

organizavimas ir kontrolė. 

29. Finansinių, viešųjų pirkimų, statistinių 

ir kitų ataskaitų rengimas ir savalaikis jų 

teikimas. 

Direktorė 

Viešųjų pirkimų organizatorius 

Kultūrinės veiklos organizatorės 

Meno, būrelių  vadovai 

Iki sekančių 

metų 10 d. 

Užtikrinamas kokybiškas Centro veiklos 

organizavimas ir kontrolė. 

30. Centro veiklos plano sudarymas  ir 

veiklos ataskaitos rengimas. 

Direktorė  

Kultūrinės veiklos organizatorės 

 

Iki einamųjų 

metų 

gruodžio 25 

d./sekančių metų 

sausio 10 d. 

Centro veiklos plano parengimas ir 

pateikimas Kauno rajono kultūros, švietimo ir 

sporto skyriui iki sausio 10 d. 

 

31. Gaisrinės saugos ir darbų saugos 

reikalavimų vykdymas 

Direktorė 2020 m. 

 

Iki 2020 m. 

lapkričio 5 d.  

Užtikrinamas savalaikis gaisrinės saugos ir 

darbų saugos  reikalavimų vykdymas – 

instruktažų pravedimas. 
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II. KULTŪRINĖ, EDUKACINĖ, SOCIALINĖ VEIKLA* 

Eil. 

Nr. 

Renginiai Data Vieta Atsakingas 

 

 

 

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

sveikinimas, teatralizuotas meno mėgėjų kolektyvų pasirodymas, atsisveikinimas su Kalėdų 

eglute) 

01-06 

 

Liučiūnų laisvalaikio 

salė 

E. Tarolienė 

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

kaimai 

K. Kriščiūnienė 

3.  Etnokultūrinis renginys- Trijų karalių vaikštynės. 01-06 Padauguvos kaimas B. Rudžianskienė 

4.  Visuotinė pilietinė akcija “Atmintisgyva, nes liudija” (atminimo žvakučių 

degimasorganizacijųlanguose. 

01-13 

8.00 val. 

Vilkijos KC, 

laisvalaikio salės 

L. Maliukevičienė 

B. Rudžianskienė 

K.Kriščiūnienė 

E. Tarolienė 

5.  AugustėsTamutytėsfilmoapie 1991 sausio 13 d. įvykius peržiūra – aptarimas. 

 

01-13 Padauguvos laisv. salė B. Rudžianskienė 

6.  Prisiminimųvakaras, skirtas Sausio 13-osios aukoms pagerbti.  

(Laužas, pokalbiai, karštakošė, arbata). 

13d. 20.00 val. 

 

Čekiškės mstl. 

 

K. Kriščiūnienė 

7.  Padėkos vakaras “Ačiū, kad esate”.  

Koncertuoja Ariogalos KC mėgėjų meno kolektyvai. 

01- Data 

tikslinama 

Čekiškės laisvalaikio 

salė 

K. Kriščiūnienė 

8.  Edukacinis renginys “Tėvynė-  tai staltiesių raštai…” 02-15 Liučiūnų laisvalaikio 

salė 

E. Tarolienė 

9.  Renginys skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo  dienai  paminėti. 

    „ŠV. JURGIO-VASARIO 16-OSIOS“  BĖGIMAS nuo Bažnyčios iki Ringovės 

piliakalnio. 

 

02-16 Vilkijos kultūros 

centras 

L. Maliukevičienė 

B. Rudžianskienė 

Kartu su Vilkijos miesto 

ir apyl.seniūnijomis 

10. A
r

t

u

s

u 

Renginys, skirtas Lietuvos Valstybė satkūrimo dienai paminėti (Signataro P. Dovydaičio 

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

bažnyčią, Šv. Mišios, mėgėjų meno kolektyvųiš Liučiūnų ir Plikių (Raseinių raj.), laužas, 

skautų košė, pokalbiai, dainos kartu su Čekiškės bendruomene ir P. Dovydaičio gimnazija.) 

02-16 

 

Čekiškės šv. Trejybės 

bažnyčia, 

Signataro P. 

Dovydaičio sodyba 

Prienų kaime 

K.Kriščiūnienė kartu su 

bendruomenės centru 

11.  Etno dirbtuvėlės bendruomenei  “Užgavėnių kaukės” Vasario mėn. Padauguvos 

laisvalaikio salė 

Br. Rudžianskienė 
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12.  Etno dirbtuvėlės bendruomenei „ Užgavėnių Morė ir jos gamyba “. Vasario mėn. Liučiūnų laisvalaikio 

salė 

E. Tarolienė 

13.  Užgavėnės (Blynų kepimas, žaidimai, Kanapinio ir Lašininio kova, Morės deginimas;  kartu 

su Liučiūnų bendruomene ). 

02-25 Prie Liučiūnų 

laisvalaikio salės 

E. Tarolienė 

14.  Etnokultūrinis renginys – Užgavėnės. 02-25 Padauguvos 

laisvalaikio salė 

Br. Rudžianskienė 

15.  Vilkijos  mėgėjų teatro „Vizija“ renginys, skirtasTarptautineiteatrodienai ir A. Dubinkai 

atminti.(„Vizijos“ artistų vakaronė su buvusiais teatroartistais „Čia mano širdies dalelė 

liko...“) 

Kovo mėn. Vilkijos kult. centras 

 

I.Štilpaitė 

16.  Užgavėnių šventė Vilkijoje „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“. 02-25 Vieta tikslinama L. Maliukevičienė 

I. Štilpaitė 

17.  Teatralizuotos Užgavėnių persirengėlių vaikštynės po Čekiškės miestelį ir apylinkes 02-25 Čekiškės miestelis K. Kriščiūnienė 

18.  Mažoji Kaziuko mugė. 03-01 Čekiškės laisvalaikio 

salė 

K. Kriščiūnienė 

19.  Renginys, skirtas Kauno rajono kraštotyrininkui A. Vaičiui 90 metų gimimo dienos proga. Kovomėn. Čekiškė K. Kriščiūnienė 

20.  Kovo 11-osios renginys. 03-11 

 

Vilkijos kultūros 

centras 

L. Maliukevičienė 

21.  Protmūšis, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30 – mečiui. Bendras renginys su 

biblioteka. 

03-10 Liučiūnų laisvalaikio 

salė 

E. Tarolienė, 

Z. Gudaitienė 

 

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

dovanojimas, gražiausios trispalvės rinkimai). 

03-09 Padauguvos 

laisvalaikio salė 

B. Rudžianskienė 

 

23.  Renginys skirtas Lietuvos valstybėsNepriklausomybės 30 - mečiui. 

 

03-09 Padauguvos 

laisvalaikio salė 

B. Rudžianskienė 

24.  Viktorina “Aš myliu savo kraštą” 03-10 

 

Čekiškės laisvalaikio 

salė 

K. Kriščiūnienė 

25.  Tarptautinei Laimės dienai skirtas renginys „Duok laimei kelią“.  03-19 Vilkijos kultūros 

centras 

L. Maliukevičienė 

26.  Kūrybinės dirbtuvėlės “Ruošiamės šv. Velykoms”. (Liučiūnų ir Padauguvos laisvalaikio 

salių rankdarbių klubo “Kraitė” ir būrelio “Bičiuliai” kūrybinis užsiėmimas: velykinių 

dekoracijųi r papuošimų gamyba) 

Balandžio 

pirma savaitė 

Padauguvos 

laisvalaikio salė 

B. Rudžianskienė 

27.  Renginys, skirtas Tarptautinei vaikiškos knygos dienai paminėti. 04-02 Liučiūnų laisvalaikio 

salė 

E. Tarolienė, 

Z. Gudaitienė 

 

28.  Lietuvos ėlių teatrų konkurso „Molinuko teatras“ regioninis turas. 04-18, 19 Liučiūnų laisvalaikio 

salė 

E. Tarolienė 
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29.  Etnokultūrinis renginys- Jurginių šventė Vilkijoje “JurginėsVilkijoje!”( Šv. Jurgio Atlaidai, 

Jurginių kermošius, koncertinėl iaudiškos muzikos kapelų programa) 

04-26 Prie Vilkijos Šv. 

Jurgio bažnyčios 

L. Maliukevičienė 

I.Štilpaitė 

30.  Atvelykio renginys vaikams „Vaikų Velykėlės“ 04- 19 Liučiūnų laisvalaikio 

salė 

E. Tarolienė 

 

31.  Edukacinis užsiėmimas „Margučių marginimas“. (Marginimo raštai, jų simbolika. Margučių 

marginimo būdai: vašku, žolynais, skutinėjimas). 

Balandžio 

pirma savaitė 

Padauguvos 

laisvalaikio salė 

 

B. Rudžianskienė 

32.  Vaikų Velykėlės“ Rieda riedutis“(žaidimai, konkursai) . 04-13 

 

Čekiškės laisvalaikio 

salė 

K. Kriščiūnienė 

33.  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 

 

34.  Atvelykio šventė bendruomenei. 

 

04-18 Padauguvos 

laisvalaikio salė 

B. Rudžianskienė 

35.  Renginys, skirtas Šv. Florijono dienai paminėti. 

 

Gegužės mėn. Vilkija L. Maliukevičienė 

 

36.  Regioninė vokalinių ansamblių šventė “Apjuoskim Lietuvą dainų pyne” 05-01 Liučiūnų laisvalaikio 

salė 

E. Tarolienė, V. Štilpa 

37.  Koncertas, skirtas Motinosdienai. 05-03 Vilkijos Šv. Jurgio 

bažnyčia 

L. Maliukevičienė 

 

38.  Koncertas, skirtas Motinos dienai. 05-01 

 

Čekiškės laisvalaikio 

salė 

K.Kriščiūnienė 

39.  GATVĖS MUZIKOS DIENA. Groja muzikinė grupė „Judošiai“ Gegužės mėn. Prie Vilkijos PSPC L. Maliukevičienė 

 

40.  „Poezijos pavasaris ant Ringovės piliakalnio"(renginys įtrauktas į oficialią 

tarptautiniopoezijosfestivalio "POEZIJOS PAVASARIS 2020" renginių programą). 

Gegužės mėn. Ringovės piliakalnis, 

Vilkijos apyl. sen. 

L. Maliukevičienė 

 

41.  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). 

05-17 Padauguvos 

laisvalaikio salė 

B. Rudžianskienė 

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

darželio auklėtiniams). 

05-31 Prie Čekiškės 

laisvalaikio salės 

K. Kriščiūnienė 

43.  Šventė „Pasitinkam vasarą“. 05-31 Miškalaukio k. 

Čekiškės sen. 

E. Tarolienė 

44.  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 

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

Čekiškės sen. 

E. Tarolienė 

46.  Šventė vaikams,,Žemėsvaikai”. (SkirtaTarptautinei vaikų gynimodienai. Piešimas ant 

asfalto, užduotys, rungtys, varžybos vaikams.)  

06- 01 Padauguvos laisv. s. 

kiemelyje 

B. Rudžianskienė 
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47.  Tradicinė  piešinių ant grindinio šventė ( skirta Kauno rajono 65-ečiui, Tarptautinei vaikų 

gynimo dienai; dalyvaujant Kauno ir Jurbarko r. bendruomenėms, ikimokyklinio ugdymo ir 

bendrojo lavinimo įstaigoms; kartu su Vilkijos biblioteka). 

06-01 

 

Bažnyčios g., Vilkija 

 

L. Maliukevičienė 

48.  Gegužinė „O kas už vasarą gražiau...“ 0624 

 

 

Prie Čekiškės 

laisvalaikio salės 

K. Kriščiūnienė 

49.  Vasaros šventė ( mėgėjų meno kolektyvų koncertas ir gegužinė. Bendras renginys su 

Liučiūnų krašto bendruomenės centru). 

06-20 

 

Prie Liučiūnų 

laisvalaikio salės 

E. Tarolienė,                   

D. Rastauskienė 

50.  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 

B. Rudžianskienė 

51.  Vilkijos krašto Jonų ir Janinų muzikinis pasveikinimas „Šokių pynė“ (linijinių šokių 

kolektyvas „Skrajūnė“) 

06-23 Vilkija, josapylinkės L. Maliukevičienė 

52.  Vasaros kūrybinė-edukacinė-turistinė vaikų ir jaunimo stovykla „Saulėgrąža 2020“ 06 Kėdainių rajonas I.Štilpaitė 

53.  Vasaros šventė ( mėgėjų meno kolektyvų koncertas ir gegužinė). 06-15 

 

Prie Liučiūnų 

laisvalaikio salės 

E. Tarolienė 

54.  Vakaras, skirtas Valstybės dienai paminėti. Vilkijos, Batniavos, Čekiškės kraštų 

bendruomenių „Tautiškos giesmės“ giedojimas, liaudiškų dainų dainavimas). 

07-06 

 

Vilkija 

Čekiškė 

Liučiūnai 

Padauguva 

L. Maliukevičienė 

K. Kriščiūnienė 

E.Tarolienė 

B. Rudžianskienė 

55.  „Škaplierinės Čekiškėje“ - šventė, skirta 420 miestelio 

metinėms(kartu su vietos seniūnija, bendruomenės centru) 

07-12 

 

 

Čekiškės mstl. . 

aikštėje, prie Šv. 

Trejybėsbažnyčios 

K. Kriščiūnienė 

Kartu su bendruomene 

56.  Krepšinio turnyras Vilkijos apyl. Seniūno taurei laimėti „3x3“ , skirtas Kauno rajono 65 – 

mečiui. 

Liepos mėn. Prie Padauguvos  

laisvalaikio salės 

B. Rudžianskienė 

 

57.  Vilkijos miesto vidurvasario  šventė. 07-25 

 

Vilkijos parkas 

prie Nemuno 

I. Štilpaitė 

L. Maliukevičienė 

58.  Kūrybinės dirbtuvės „Floristiniai darbai“, skirti Žolinei. Rugpjūčio 

mėn. 

Liučiūnų laisvalaikio 

salė 

E. Tarolienė 

 

59.  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 

60.  Kraštiečių šventė “Kelelis vedavėlnamo” (IV- iasisbuvusių ir esamų kraštiečių 

suvažiavimas- susitikimas su koncertineprograma). 

 

08-29 Padauguvos 

laisvalaikio salėssode 

B. Rudžianskienė 

61.  Šeimų sporto šventė “Spartakiada 2020” 09-27 

 

Prie Čekiškės 

laisvalaikio salės 

K.Kriščiūnienė 
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62.  Popietė “Kviečiu tave kavos”, skirta Padauguvos bendruomenės nariams. (Viktorina ”Ką 

žinau apie kavą”, pokalbiai- prisiminimai prie puodelio kavos, minint tarptautinę kavos 

dieną). 

10--01 Padauguvos 

laisvalaikio salė 

B. Rudžianskienė 

63.  Spalis- Senjorų mėnuo.  

Tarptautinei pagyvenusių žmoniųdienai skirtas renginys 

Spalio mėn. Vilkijos kultūros 

centras 

L. Maliukevičienė 

I.Štilpaitė 

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

koncertinėprograma, derliaus paroda). 

10-10 

 

 

Liučiūnų  laisvalaikio 

salė 

E. Tarolienė 

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

 

10--17 Padauguvos 

laisvalaikio salė 

B.Rudžianskienė 

 

66.  Tradicinė šventė ,,Poezijos rudenėlis“ , skirta Kauno rajono 65- mečiui 10-24 Liučiūnų laisvalaikio 

salė 

E. Tarolienė 

 

67.  Kūrybinės dirbtuvėlės, skirtos suaugusiųjųmokymosisavaitei. Lapkričio 

mėn. 

Liučiūnų laisvalaikio 

salė 

E. Tarolienė 

 

68.  Vaikų teatro “Pasakėlė” ir tautodailės klubo “Kraitė” 20-asis gimtadienis 11-14 Liučiūnų laisvalaikio 

salė 

E. Tarolienė 

 

69.  Etno užsiėmimas „Adventiniai vainikai“ (skirtas suaugusiųjų švietimo savaitei). 11-20 

 

Liučiūnų laisvalaikio 

salė 

E. Tarolienė 

 

70.  Edukacinės dirbtuvės „Kalėdinė puošyba“ ( kartu suPuošiam.ltstudija) Lapkričio 

mėn. 

Vilkijos kultūros 

centras 

L. Maliukevičienė 

 

71.  Vakaras skirtas moterų vokalinio ansamblio 20 – mečiui 

 ,,Skambi gyvenimo daina” . 
Lapkričio 

mėn. 

Padauguvos 

laisvalaikio salė 

B.Rudžianskienė 

A. Furmonas 

72.  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 

73.  Tradicinė regioninė šventė ,,Teatras Čekiškėje“  11-28 

 

Čekiškės laisvalaikio 

salė 

K. Kriščiūnienė 

74.  Adventinė popietė  “Gerumu sušildyk” Gruodžio mėn. Liučiūnų laisvalaikio 

salė 

E. Tarolienė, 

 V. Štilpa 

75.  Tradicinė Čekiškės seniūnijos eglutės įžiebimo šventė „Kalėdinė pasaka visai šeimai Gruodžio mėn. Prie Čekiškės  

laisvalaikio salės 

K. Kriščiūnienė 

76.  Liučiūnų eglės įžiebimo šventė (teatralizuota  Liučiūnų bendruomenės koncertinė 

programa). 

Gruodžio mėn. Liučiūnų laisvalaikio 

salė 

J. Girdauskienė 

E. Tarolienė, V. Štilpa 

77.  Adventinė popietė   ,, Pabeldė angelas į širdį “ . 

(Mėgėjų meno kolektyvų ,  Adventinė programa). 

Gruodžio mėn. Padauguvos 

laisvalaikio salė 

B.Rudžianskienė 

78.  Kūrybinės dirbtuvėlės.(Adventinių vainikų pynimas skambant Adventinė muzikai, žaisliukų 

gaminimas eglutės papuošimui.) 

Gruodžio mėn. Padauguvos 

laisvalaikio salė 

 

B.Rudžianskienė 

79.  Padauguvos krašto Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė. 

 

Gruodžio mėn. Padauguvos km. 

Vilkijos apyl. sen. 

B.Rudžianskienė 
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80.  Saulėtekių krašto Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė.  

 

Gruodžio mėn. Akuotų k. 

Vilkijos apyl. sen. 

L. Borovaja 

I.Štilpaitė 

81.  Kalėdų eglutės šventė „Kalėdų pasaka“  Liučiūnų krašto ikimokyklinio amžiaus vaikams 

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

Gruodžio mėn. Liučiūnų laisvalaikio 

salė 

E. Tarolienė 

82.  Šventinė popietė ikimokyklinio amžiaus vaikučiams “Valanda su Kalėdų Seneliu“ Gruodžio mėn. Čekiškės laisvalaikio 

salė 

K. Kriščiūnienė 

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

,,Vizija“, atlikėjų kompozicija). 

Gruodžio mėn. Vilkijos kultūros 

centras 

I.Štilpaitė 

84.  Senųjų metų palydos kartu su meno mėgėjų kolektyvais. 12-30 Čekiškės laisvalaikio 

salė 

K. Kriščiūnienė 

85.  Senųjų metų palydos kartu su meno mėgėjų kolektyvais. 12-30 Liučiūnų laisvalaikio 

salė 

E. Tarolienė,  

V. Štilpa 

 

*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. 

 

 

__________________________ 

     PRITARTA 

     Vilkijos kultūros centro tarybos 

     (2019-12-20, posėdžio protokolas Nr.4) 

        


