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 Kauno rajono Vilkijos kultūros centro (toliau – Centro) 2021 m. veiklos programa parengta atsižvelgiant į aktualius Kauno rajono savivaldybės, 

šalies ir regiono kultūros politikos prioritetus, Centro  2021-2023 m. strateginio veiklos plano tikslus, aptarnaujamų seniūnijų gyventojų 2020 m. apklausų 

duomenis.  

Atsižvelgiant į galimas ekstremalias aplinkybes (pandemija) šalyje,  2021 m. veiklos programoje numatytos priemonės gali būti  įgyvendintos nuotoliniu 

būdu ar kita LR Vyriausybės nustatyta tvarka.   

 

Vizija 

Daugiafunkcinė, moderni ir atvira  įstaiga, teikianti kokybiškas kultūros paslaugas aptarnaujamų seniūnijų  gyventojams.  

Misija 
 

 Tenkinti Vilkijos miesto ir apylinkių, Čekiškės miestelio ir atokesnių kaimiškų vietovių  gyventojų kultūrinius, laisvalaikio užimtumo poreikius, 

plėtoti  edukacinę veiklą, mėgėjų meną, puoselėti etnokultūrą ir  krašto tradicijas, organizuoti profesionalaus meno sklaidą. 

 

Prioritetai 

  Kultūros paslaugų  plėtra aptarnaujamų seniūnijų kaimiškose vietovėse. 

  Naujų erdvių renginiams įveiklinimas.   

  Jubiliejinis Sausio 13-osios paminėjimas. 

                      Profesionalaus meno sklaidos plėtra. 

 

1 Tikslas Uždaviniai Priemonės Terminai Ištekliai Atsakingas 

vykdytojas 

 Centro paslaugų 

prieinamumo ir 

aplinkos gerinimas.  

1. Plėtoti Centro 

infrastruktūrą. 

 1. Atlikti Saulėtekiu krašto gyventojų 

apklausą,  siekiant išsiaiškinti kultūrinių 

2021-01/03 

 

Biudžetas Direktorė, 

Saulėtekių laisv. salės 

kultūrinės veiklos 
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 veiklų (mėgėjų meno, kūrybinių klubų, kt.) 

bendruomenėje poreikį. 

organizatorė 

2.  Įgyvendinti laisvalaikio salės Saulėtekių 

seniūnaitijoje   (Vilkijos apylinkių 

seniūnija) būtinąsias steigimo priemones 

(personalas, materialinės bazės pagrindai, 

sutartys,  registravimas, kt.). 

2021-01/04 Biudžetas Direktorė, 

Saulėtekių laisv. salės 

kultūrinės veiklos 

organizatorė 

  3. Įgyvendinti Čekiškės laisvalaikio salės 

perkėlimo į Čekiškės Prano Dovydaičio 

gimnaziją teisines procedūras  (sutartys, 

susitarimai).  

2021-01/04 Biudžetas Direktorė, 

Čekiškės laisv. salės 

kultūrinės veiklos 

organizatorė 

4. Įrengti Čekiškės laisvalaikio salės 

kultūrinės veiklos organizatoriui naują 

darbo vietą ir kitas  patalpas Čekiškės 

Prano Dovydaičio gimnazijos priestate.  

2021-01/03 Biudžetas Direktorė, 

Čekiškės laisv. salės 

kultūrinės veiklos 

organizatorė 

2. Kurti patrauklią, 

šiuolaikišką ir saugią 

aplinką. 

1.Kartu su vietos bendruomenėmis 

inicijuoti  ir organizuoti talkas sutvarkant 

aptarnaujamų seniūnijų teritorijose lauko 

renginiams naudojamas aplinkas.  

2021-04/06 - Direktorė, 

kultūrinės veiklos 

organizatoriai 

 

2. Organizuoti ir koordinuoti naujos 

renginių vietos Vilkijos Šv. Jurgio 

bažnyčios sode įrengimo  darbus 

(iniciatyvinės grupės steigimas, planų 

2021-03/10 Biudžetas, 

rėmėjai 

Direktorė, 

Vilkijos kultūrinės 

veiklos 

organizatorė 
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rengimas, rėmėjų paieška, vietos 

menininkų pritraukimas, kt.). 

3. Atlikti Padauguvos laisvalaikio salės 

(pagrindinės salės, scenos, kabinetų) 

remonto darbus.   

2021-03/06 Biudžetas Direktorė, 

Padauguvos laisv. s. 

kultūrinės veiklos 

organizatorė 

4.  Ekstremalių (pandemija) situacijų 

laikotarpiu, vadovaujantis aktualiais teisės 

aktais,  aprūpinti darbuotojus 

papildomomis apsaugos priemonėmis 

(veido kaukės, dezinfekavimo priemonės, 

kt.), sudaryti saugias darbo sąlygas. 

2021-01/12 Biudžetas Direktorė 

 

3. Stiprinti materialinę 

bazę. 

1. Atlikti Centro materialinės bazės 

metinio poreikio planavimo ir jo vertinimo 

analizę. 

2021-01 - Direktorė 

 

2. Teikti paraiškas reikiamam ilgalaikiam 

turtui  įsigyti (muzikos instrumentai, garso 

ir šviesos įranga). 

2021-06/11 - Direktorė, 

garso ir šviesos 

inžinierius 

3. Įsigyti trūkstamą įrangą lauko 

renginiams ( sulankstomi stalai, kėdės, 

palapinės) organizuoti. 

2021-07/10 Biudžetas Direktorė, 

kultūrinės veiklos 

organizatoriai 

4. Aprūpinti mėgėjų meno kolektyvus 

koncertiniais rūbais. 

2021-09/11 Biudžetas Direktorė, 

meno vadovai 
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(Padauguvos moterų vokaliniam 

ansambliui, Vilkijos linijinių šokių 

kolektyvui). 

5. Aprūpinti mėgėjų meno kolektyvus 

muzikos instrumentais, jų priedais: 

Vokaliniam ansambliui ,,Vaivorykštė“ – 

el. pianinas; 

,,Vizijos“ teatrui mobili garso kolonėlė; 

Kolektyvui ,,Skrajūnė“  – muzikinis 

centras. 

2021-03-06 Biudžetas Direktorė, 

meno vadovai 

6. Atnaujinti Centro IT bazę. 

(kompiuteriai, jų priedai, specializuotos 

programos, skaitmeniniai audi-video 

priedai). 

2021-03/08 Biudžetas Direktorė, 

referentė, 

garso ir šviesos 

inžinierius 

 

2 Tikslas Uždaviniai Priemonės Terminai Ištekliai Atsakingas 

vykdytojas 

Centro paslaugų 

bendruomenėse 

vystymas, įtraukiant 

gyventojus į kultūrines 

veiklas.  

1.Plėtoti  mėgėjų meną ir 

vietos bendruomenių  

kūrybinės saviraiškos 

įvairovę. 

1.Atsižvelgiant į vietos gyventojų 

pageidavimus,  Saulėtekiuose (Vilkijos 

apyl. sen.) suburti mėgėjų meno 

kolektyvus (toliau – Kolektyvai), 

būrelius, klubus. 

2021-01/02 - Saulėtekių laisv. salės 

kultūrinės veiklos 

organizatorius 

2. Kartu su bendruomenėmis ir/ar jų 

atstovais išsiaiškinti aptarnaujamų 

2021-02/03 - Kultūrinės veiklos 

organizatoriai 
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seniūnijų gyventojų kūrybinės 

saviraiškos (būrelių, klubų) poreikį bei 

jo išpildymo Centre ir Salėse 

galimybes. 

 

3. Parengti meninių programų 

atnaujinimo  planus, suderintus  su 

Kolektyvų nariais, jų  poreikiais. 

2021-01 - Meno, būrelių 

vadovai, 

režisierė 

4. Sudaryti sąlygas Kolektyvų 

dalyvavimui  respublikinėse, 

regioninėse šventėse, festivaliuose, 

konkursuose: 

Respublikinė vokalinių ansamblių 

šventė „Dainuoju Lietuvai“, Plikiai, 

Raseinių r. 

Tarptautinis linedance festivalis 

„Draugystės tiltas“ Palangoje. 

Respublikinė vokalinių duetų ir tercetų 

šventė ,,Skambantys jausmai“, 

Paliepiai, Raseinių r. 

Respublikinis šlagerių festivalis ,, 

Skinsiu raudoną rožę“, Sujainiai, 

Raseinių r.  

 Respublikinis festivalis „Girdžių 

krivūlė 2021, Girdžiai, Jurbarko r. 

2021-02/12 

 

 

 

 

 

 

 

2021-05 

 

 

2021-06 

 

 

2021-07 

 

 

 

 

2021-08 

 

 

 

 

2021-09 

Biudžetas, 

rėmėjai 

Direktorė, 

meno vadovai, 

režisierė 
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5. Vykdyti nuolatinę Kolektyvų 

veiklos, kūrybinių pasiekimų  sklaidą 

žiniasklaidoje, Centro internetiniuose 

socialinių tinklų puslapiuose, kt. 

2021-01/12 - Kultūrinės veiklos 

organizatoriai, 

meno vadovai, 

referentė 

6. Organizuoti Kolektyvų edukacines 

išvykas. 

2021-02/12 Biudžetas Direktorė, 

meno vadovai 

  7. Minėti Kolektyvų, jų vadovų veiklos 

jubiliejus. 

2021-02/11 Biudžetas, 

rėmėjai 

 

Kultūrinės veiklos 

organizatoriai, 

meno vadovai, 

režisierė 

8.Atnaujinti Kolektyvų, būrelių sudėtį 

ir veiklos turinį. 

2021-03/08 - Meno vadovai, 

būrelių vadovai, 

režisierė 

9. Kviestis į Centro renginius atlikėjus, 

menininkus kilusius iš aptarnaujamų 

seniūnijų vietovių, skatinant  gyventojų 

kūrybinę saviraišką. 

2021-02/12 Biudžetas, 

rėmėjai 

 

Kultūrinės veiklos 

organizatoriai, 

režisierė 

2. Puoselėti  vietines 

tradicijas, etninę kultūrą, 

pilietiškumą, skatinant 

savanorystę ir 

bendruomeniškumą. 

1. Organizuoti pagrindinius tradicinius 

ir naujus etnokultūrinius, pramoginius 

renginius, valstybines ir krašto šventes, 

įsimintinų datų paminėjimus,  

įtraukiant vietos bendruomenes, 

2021-01/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biudžetas, 

projektinės 

lėšos 

Kultūrinės veiklos 

organizatoriai, 

režisierė 

 



8 
 

ugdymo, kitas kultūros įstaigas, 

visuomenines organizacijas: 

Trijų Karalių teatralizuotos vaikštynės 

Liučiūnų, Čekiškės laisv. s.; 

Sausio 13-osios jubiliejinis (30 metų) 

interaktyvus  paminėjimas Vilkijoje, 

visose laisvalaikio salėse; 

Užgavėnių šėlionės Vilkijoje, visose 

laisv. salėse; 

 „Šv. Jurgio-Vasario 16-osios“  

bėgimas į Ringovės piliakalnį; 

 Jurginių šventė Vilkijoje; 

Vaikų velykėlės visose laisv. salėse; 

,,Poezijos pavasaris Vilkijoje“; 

,,Jonų ir Janinų sveikinimai“ Vilkijoje, 

visose laisv. salėse; 

,,Piešinių ant grindinio šventė“ 

Vilkijoje, Liučiūnų, Padauguvos laisv. 

salėse; 

,,Vidurvasario šventė“ Vilkijoje; 

Čekiškės miestelio šventė 

„Škaplierinės Čekiškėje“; 

Šventė ,,Žolinių puokštė“ 

Saulėtekiuose; 

 

 

 

2021-01 

 

 

2021-01-13 

 

 

2021-02 

 

 

2021-02-16 

 

 

 

2021-04 

 

2021-05 

2021-06 

 

 

2021-06 

 

 

 

 

2021-07 

2021-08 

 

 

2021-08 

 

 

2021-09 
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Šventė ,,Sugrįžkim tėviškėn savon“ 

Padauguvoje; 

Romansų vakaras ,,Ilgiuosi Tavęs...“ 

Vilkijoje; 

Advento vakarai „Laudate Dominum“ , 

kalėdiniai renginiai Vilkijoje, visose 

laisv. salėse. 

 

 

2021-11 

 

 

2021-12 

 

 

  2.  Sukurti Centro savanorių 

motyvavimo ir skatinimo strategiją.  

2021-02 - Direktorė, 

kultūrinės veiklos 

organizatoriai 

3. Rengti etnokultūrinius projektus, 

edukacines veiklas, įtraukiant vietines  

bendruomenes: 

Tęstinis projektas ,, Liučiūnų krašto 

etninė kultūra praeities ir dabarties 

sandūroje”; 

Padauguvos ir Liučiūnų laisvalaikio 

salėse projektinės programos „Fizinio 

aktyvumo skatinimas Kauno rajono 

bendruomenių tarpe, naudojant 

informacines technologijas“,  veiklos. 

 

 

2021-01/12 

 

 

 

 

2021-08 

 

 

 

 

 

 

2021-09/11 

Biudžetas, 

projektinės 

lėšos 

Kultūrinės veiklos 

organizatoriai, 

režisierė 

4. Dalyvauti Dainų ir šokių šventės 

tęstinumą užtikrinančiuose renginiuose. 

2021-02/11 Biudžetas Meno vadovai, 

režisierė 
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5. Kaupti, sisteminti aptarnaujamose 

seniūnijose renkamą  kraštotyrinę 

medžiagą ir vykdyti jos sklaidą. 

2021-02/10 Biudžetas 

 

Kultūrinės veiklos 

organizatoriai 

6. Padėti organizuoti atokesnių  

kaimiškų vietovių (Vilkijos, Čekiškės 

apylinkių) bendruomenėms tradicines 

krašto šventes. 

 „Škaplierinės Čekiškėje“; 

,,Žolinių puokštė“ Akuotų k.; 

,,Sugrįžkim tėviškėn savon“ 

Padauguvos k.  

,,Derliaus šventė“ Liučiūnų k. 

 

 

 

 

 

2021-08 

 

2021-08 

 

2021-09 

 

 

2021-10 

Biudžetas, 

projektinės 

lėšos 

Kultūrinės veiklos 

organizatoriai, 

režisierė 

 3. Plėtoti  vaikų ir  

jaunimo neformalaus  

ugdymo veiklas. 

 

1. Atlikti vaikų ir  jaunimo neformalaus  

ugdymo organizavimo Centre poreikio 

ir  planuojamų veiklų  analizę, 

įtraukiant  vaikų tėvus, globėjus.  

2021-06 - Kultūrinės veiklos 

organizatoriai, 

režisierė 

2. Rengti ir įgyvendinti projektus vaikų 

ir jaunimo stovykloms, neformalaus 

ugdymo veikloms Centre ir Salėse 

organizuoti.  

2021-06/09 Biudžetas, 

projektinės 

lėšos 

Kultūrinės veiklos 

organizatoriai, 

režisierė 

3. Į neformalaus vaikų ir jaunimo 

ugdymą Centre įtraukti šeimų narius, 

globėjus, organizuojant  bendras 

2021-07/11 Biudžetas, 

projektinės 

lėšos 

Kultūrinės veiklos 

organizatoriai, 

režisierė 
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kūrybines, projektines  veiklas, šventes, 

edukacines išvykas, kt.  

4. Plėtoti  profesionalaus 

meno sklaidą.  

 

1. Pristatyti Centre įžymių Europos, 

šalies menininkų programas, parodas,  

kartu su Kaunas 2022“  įgyvendinant 

Šiuolaikinių seniūnijų projekto veiklas.   

2021-02/11 Biudžetas, 

projektinės 

lėšos 

 

Kultūrinės veiklos 

organizatoriai, 

režisierė  

2.  Rengti  ir įgyvendinti profesionalaus 

meno  sklaidos (partnerystės)  

projektus: 

Muzikinių renginių ciklas ,,Skambesio 

akimirkoj“. 

2021-03/11 Biudžetas, 

projektinės 

lėšos 

Direktorė, 

kultūrinės veiklos 

organizatoriai 

 

3. Organizuoti bent kartą metuose 

profesionalių atlikėjų koncertinių 

programų pristatymus  Vilkijoje ir 

kiekvienoje laisvalaikio salėje.  

2021-03/12 Biudžetas, 

projektinės 

lėšos 

Direktorė, 

kultūrinės veiklos 

organizatoriai 

 

 

3 Tikslas Uždaviniai Priemonės Terminai Ištekliai Atsakingas 

vykdytojas 

 Inovatyvių Centro 

veiklų plėtojimas.  

1. Organizuoti 

inovatyvias veiklas 

bendradarbiaujant su 

VšĮ ,,Kaunas 2022“  

1. Kiekvienais metais bendradarbiaujant 

su VšĮ ,,Kaunas 2022“ Centre organizuoti 

bent dvejas kūrybines dirbtuves ir/ar kitas  

bendras veiklas  su menininkais ir vietos 

bendruomene.   

2021-02/12 

 

Projektinės 

lėšos 

Kultūrinės veiklos 

organizatoriai, 

režisierė 
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2. Kartu su vietos  bendruomene 

įgyvendinti ir pristatyti visuomenei bent 

dvi Gatvės meno Vilkijoje veiklas.  

2021-04/09 Projektinės 

lėšos 

 

Kultūrinės veiklos 

organizatoriai 

 

3. Kartu su vietos  bendruomene ir VšĮ 

,,Kaunas 2022“ priskirtu menininku-

režisieriumi pastatyti spektaklį remiantis 

„Vilkijos Antalkių motinos legenda“,  

ir/arba sukurti ir parengti įgyvendinimui 

2022 m. naujos Vilkijos miesto šventės 

koncepcijos projektą  įtraukiant 

profesionalius kūrėjus, menininkus ir 

vietos bendruomenę.  

 

 

2021-04/12 

Projektinės 

lėšos 

 

Režisierė 

2. Plėtoti naujų erdvių 

renginiams įveiklinimą.   

1. Šiltuoju metų laiku bent du kamerinius 

renginius  metuose organizuoti Vilkijos 

Šv. Jurgio bažnyčios sode.  

2021-04/06 Biudžetas, 

rėmėjai 

Kultūrinės veiklos 

organizatoriai, 

režisierė  

2.  Naujai suformuotoje lauko renginių 

erdvėje Vilkijoje (parke prie Nemuno) 

organizuoti bent du metinius pramoginius 

renginius.  

2021-05/08 Biudžetas Kultūrinės veiklos 

organizatorė, 

režisierė  

 

3.  Atmintinų datų paminėjimus 

organizuoti Karalgirio miške, Ringovės ir 

Jaučakių piliakalniuose, Vasario 16-osios 

Nepriklausomybės Akto signataro Prano 

Dovydaičio sodybvietėje, įtraukiant  

2021-02/03 Biudžetas Kultūrinės veiklos 

organizatoriai, 

meno vadovai, 

režisierė 
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bendruomenines organizacijas, vietinius 

gyventojus. 

4. Etnokultūrinius ir/ar kitus tradicinius  

renginius organizuoti Saulėtekių, 

Padauguvos parkuose, Vilkijos Šv. Jurgio, 

Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčiose ir jų 

šventoriuose.  

2021-08/09 Biudžetas Kultūrinės veiklos 

organizatoriai, 

režisierė 

3. Vystyti  kultūrinę 

veiklą virtualioje 

erdvėje.   

 

1. Naujai sukurti ir/arba iš esmės 

atnaujinti Centro ir Salių  internetinę 

svetainę, socialinių tinklų puslapius.  

2021-01/03 - Direktorė, 

kultūrinės veiklos 

organizatoriai, 

referentė 

2. Nuolatos (ypač ekstremaliomis veiklos 

sąlygomis) Centro ir Salių svetainėje, 

socialinių tinklų puslapiuose vykdyti 

virtualius kultūrinius projektus įtraukiant 

buvusius ir esamus mėgėjų meno 

kolektyvų, vietinių bendruomenių  narius.  

2021-01/12 Biudžetas, 

rėmėjai 

Kultūrinės veiklos 

organizatoriai, 

režisierė, 

referentė 

 

3. Centro socialiniuose tinkluose vykdyti 

profesionalaus meno atstovų koncertinių 

pasirodymų internetinėje erdvėje   sklaidą. 

2021-01/12  Kultūrinės veiklos 

organizatoriai, 

referentė 

 

 

4 Tikslas Uždaviniai Priemonės Terminai Ištekliai Atsakingas 

vykdytojas 
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Veiklos efektyvumo 

gerinimas.  

1. Gerinti Centro įvaizdį. 1. Parengti ir įgyvendinti atnaujinto 

Centro įvaizdžio formavimo strategiją.  

2021-01 - Direktorė 

2.  Pritaikyti viešam naudojimui Centro, 

Vilkijos teatro ,,Vizija“ meninius 

logotipus  (prekinius ženklus remiantis E. 

Rudinsko darbais, profesionalų 

sprendimais). 

2021-02/04 Biudžetas, 

projektinės 

lėšos 

Direktorė 

3.  Įsigyti, naudoti ir  viešinti Centro 

meninę (legendinę)  suvenyriką. 

2021-02/10 Biudžetas 

 

Direktorė, 

referentė 

4. Vykdyti Centro veiklos sklaidą 

regioniniuose leidiniuose, interneto 

svetainėse, socialiniuose tinkluose, 

reprezentaciniuose renginiuose, mugėse.   

2021-01/12 Biudžetas, 

 

Direktorė, 

referentė 

5. Sukurti naują ir/arba iš esmės 

patobulinti Centro internetinę svetainę, 

Salių  socialinių tinklų puslapius, 

atsižvelgiant į kintančius laikmečio 

poreikius.  

2021-03/06 Biudžetas, 

projektinės 

lėšos 

Direktorė, 

referentė 

2. Vienyti  Centro-Salių, 

kūrybinę bendruomenę.  

1. Kūrybiniams darbuotojams lankytis 

svarbiausiuose  Centro, Salių renginiuose. 

2021-01/12 - Kultūrinės veiklos 

organizatoriai, 

meno, būrelių 

vadovai, 

režisierė  
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2. Teikti   kolegoms kūrybinę-dalykinę 

paramą vykdant kultūrinius, vaikų 

stovyklų, neformalaus ugdymo projektus, 

organizuojant pagrindines metines 

šventes. 

2021-01/12 - Kultūrinės veiklos 

organizatoriai, 

meno,  būrelių 

vadovai, 

režisierė 

3. Diegti neformalaus Centro-Salių 

kūrybinių darbuotojų bendravimo 

tradicijas,  organizuojant bendras 

edukacines  išvykas. 

2021-01/12 Asm. l. Direktorė, 

kultūrinės veiklos 

organizatoriai, 

referentė 

4. Pagerbti aktyvius Salių/Centro 

Kolektyvų narius, savanorius, rėmėjus, 

organizuojant Centre bent vieną jiems 

skirtą renginį. 

2021-10 Biudžetas, 

projektinės 

lėšos 

Kultūrinės veiklos 

organizatoriai, 

meno , būrelių 

vadovai, 

režisierė 

3. Užtikrinti tolygų 

bendradarbiavimą su  

vietinėmis 

bendruomeninėmis 

organizacijomis, 

kultūros, ugdymo 

įstaigomis ir savivalda. 

1. Įtraukti vietinių bendruomeninių 

organizacijų, savivaldos atstovus 

(seniūnaičius) į Centro/Salių 2021 m.  

veiklos programų, 2021-2023 m. 

strateginio plano rengimą, jo 

įgyvendinimo priežiūrą. 

2021-01/12 - Direktorė, 

kultūrinės veiklos 

organizatoriai 

 

2. Organizuojant pagrindinius metinius 

renginius, į darbo grupes įtraukti vietinių 

bendruomeninių organizacijų,  kultūros ir 

ugdymo įstaigų, savivaldos atstovus, 

2021-01/12 - Kultūrinės veiklos 

organizatoriai 
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savanorius, dalijantis įsipareigojimais ir 

atsakomybe.  

3.Užtikrinti nuolatinę Centro/Salių 

kultūrinio vyksmo informacinę sklaidą 

vietinių bendruomeninių organizacijų, 

kultūros ir ugdymo įstaigų, savivaldos 

tinklalapiuose. 

2021-01/12 - Kultūrinės veiklos 

organizatoriai, 

referentė 

 

4. Užtikrinti kūrybinių 

darbuotojų kvalifikacijos  

tobulinimo galimybes. 

1.  Nuolat supažindinti kūrybinius 

darbuotojus su Kauno r. savivaldybės 

planais, renginiais, NKC, Švietimo centro 

ir kt. organizuojamais kvalifikacijos 

kėlimo kursais, seminarais ir sudaryti 

sąlygas darbuotojams juose dalyvauti.  

2021-01/12 Biudžetinės 

lėšos 

Direktorė 

2. Užtikrinti meno vadovų dalyvavimą 

žanriniuose pasitarimuose Kauno rajono 

Kultūros, švietimo ir sporto skyriuje. 

2021-01/12 - Direktorė 

3. Skatinti darbuotojus aktyviai dalyvauti 

„Kaunas2022“ veiklose: renginiuose, 

kūrybinėse dirbtuvėlėse, mokymuose. 

2021-01/12 Projektinės 

lėšos 

Direktorė 

4. Organizuoti  kūrybinius susitikimus su 

kolegomis iš kitų kultūros centrų, 

dalijantis gerąją profesine patirtimi. 

2021-05/09 Biudžetinės 

lėšos 

Direktorė 

1. Organizuoti kassavaitinius 

(antradieninius) Centro ir Salių kūrybinių 

2021-01/12 - Direktorė 
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5. Didinti Centro 

valdymo, atskaitomybės  

efektyvumą. 

 

darbuotojų susirinkimus ir/arba 

nuotolinius susitikimus, pokalbius, 

aptariant planuojamas / įgyvendintas 

veiklas. 

2. Parengti  Centro veiklos strateginio ir 

metinio  planavimo dokumentus. 

2021-01 - Direktorė 

3. Atnaujinti Centro darbuotojų metinių 

ataskaitų formas ir jų veiklų vertinimo 

aprašus. 

2021-01 - Direktorė 

4. Atlikti darbuotojų veiklos vertinimą, 

esant ekstremaliai situacijai (pandemija), 

nuotoliniu būdu ar kita teisės aktų 

numatyta tvarka.    

2021-01 - Direktorė 

 5. Kokybiškai parengti ir savalaikiai  

pateikti Centro finansines, statistines, 

veiklos, vadovo,  kitas  ataskaitas. 

2021-01 - Direktorė 

6. Užtikrinti efektyvų ir 

skaidrų finansinių 

išteklių panaudojimą. 

1. Parengti Centro-Salių prioritetinių 

išlaidų metinio poreikio išankstinius 

planus, vadovaujantis asignavimų 

valdytojo patvirtintomis sąmatomis. 

2021-01/02 - Direktorė 

2. Suderinus su Centro taryba,  parengti 

papildomų finansinių išteklių (GPM, 

parama)  tikslinio panaudojimo planus. 

2021-01/02 

 

 

- Direktorė 
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3. Sudaryti su potencialiais Centro 

rėmėjais metinės paramos išankstinį 

planą. 

2021-01 - Direktorė 

4.  Teikti Centro tarybai savalaikiai  

informaciją  apie finansinių išteklių būklę. 

2021-01/12 - Direktorė 

5. Viešinti vykdomus prekių ir paslaugų 

pirkimus Centro tinklalapyje 

vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, 

Centro pirkimų taisyklėmis. 

2021-01/12 - Direktorė, 

referentė 

 

*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 

2021 m. Vilkijos kultūros centro renginių planas pridedamas Priede Br. 1.  

 

Direktorė                     Laima Borovaja 

__________________________ 


