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ĮVADAS 

 

 

 
Kauno rajono Vilkijos kultūros centras funkcionuoja ir vystosi nuolat dinamiškai kintančios aplinkos sąlygomis ir yra veikiamas politinių, 

ekonominių, socialinių, technologinių ir kitų veiksnių. Jis yra susijęs su visais procesais vykstančiais visoje valstybėje ir Kauno rajone.  

Vilkijos kultūros centro strateginio plano 2015– 2017 metams tikslas yra užtikrinti efektyvią kultūros centro veiklą, telkti bendruomenę aktualioms problemoms 

spręsti, įvertinus esamą organizacijos situaciją, numatyti veiklos prioritetus, pasirinkti tinkamas priemones siekiamų tikslų įgyvendinimui.   

Formuojant 2015 – 2017 m. Vilkijos kultūros centro veiklos prioritetus, tikslus ir uždavinius jiems įgyvendinti, buvo atsižvelgta į Lietuvos kultūros 

politikos įstatyminę bazę, vyriausybės normatyvinius aktus, į  Kauno rajono savivaldybės 2013 – 2020 m. strateginį plėtros planą. 

Rengiant Vilkijos kultūros centro 2015 –2017 m. strateginį veiklos planą buvo vadovaujamasi Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos strateginiu 

2015–2017 m.  veiklos planu (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. ĮV-37), jo  strateginiais tikslais (4 strateginis tikslas -  

P R I E I N A M U M A S ir D A L Y V A V I M A S. Skatinti kultūros prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms ir jų dalyvavimą kultūroje puoselėjant 

kultūros tradicijas bei kultūrinės raiškos įvairovę; 5 strateginis tikslas – SĄLYGOS (sudaryti sąlygas kultūros paslaugų plėtrai, Lietuvos kultūros infrastruktūros 

modernizavimas, kultūros sistemos finansavimo gerinimas bei kultūros politikos įgyvendinimo administravimas),  Kauno rajono savivaldybės 2013–2020 m. 

strateginiame plėtros plane numatytu B prioritetu: AUKŠTA GYVENIMO KOKYBĖ; B1. tikslu: PLĖTOTI SUBALANSUOTĄ KULTŪROS 

INFRASTRUKTŪRĄ, ĮTRAUKIANT GYVENTOJUS Į KULTŪRINĘ VEIKLĄ IR PUOSELĖTI KULTŪROS PAVELDĄ bei  įvardintam tikslui pasiekti 

numatytais uždaviniais (Kauno rajono tarybos sprendimas 2013 m. birželio 27 d. Nr. TS-256); Vilkijos kultūros centro bendruomenės narių pasiūlymais.  

Vilkijos kultūros centro strateginį planą rengė direktorės įsakymu sudaryta darbo grupė.  
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KULTŪROS CENTRO PRISTATYMAS  

 

 
Vilkijos kultūros centras (toliau tekste Centras)  -  įstatymų nustatyta tvarka įsteigtas ir pripažintas juridinis asmuo, teikiantis kultūros paslaugas.  

Centro  veikla finansuojama iš Kauno rajono savivaldybės biudžeto pagal tarybos patvirtintą sąmatą. Centras puoselėja etninę kultūrą, užtikrina kultūros paslaugų 

kokybę, atitinkančią šiuolaikinės visuomenės ir asmens poreikius. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais įstatymais bei 

teisės aktais, Centro nuostatais.  

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m spalio 24 d. sprendimu ,, Dėl Kauno rajono Vilkijos, Čekiškės, Batniavos, Liučiūnų ir Padauguvos kultūros 

centrų reorganizavimo“  Nr. TS-403 buvo reorganizuoti 5 Kauno rajono kultūros centrai (Vilkijos, Čekiškės, Batniavos, Liučiūnų, Padauguvos) ir, nustatyta, kad 

po reorganizavimo veikia savivaldybės biudžetinė įstaiga – Kauno rajono Vilkijos kultūros centras su jam priklausančiomis 4 laisvalaikio salėmis: Čekiškės 

laisvalaikio sale (adresas -  Kauno r. sav., Čekiškės mstl., Ateities g. 42), Batniavos laisvalaikio sale (adresas- Kauno r. sav., Bubių k., Parko g. 10), Liučiūnų 

laisvalaikio sale (adresas -  Kauno r. sav., Liučiūnų k., Sodų g. 2), Padauguvos laisvalaikio sale (adresas -  Kauno r. sav., Padauguvos k., Beržų g. 53). Centrui 

yra nustatytas 10 leistinų pareigybių, iš  kurių 8,5  sudaro kultūros ir meno darbuotojai  

 Centrui vadovauja direktorius. Direktorių  konkurso būdu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka į pareigas skiria ir iš jų atleidžia savininko 

teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kauno rajono savivaldybė.  Centre veikia kultūros centro taryba (toliau tekste Taryba). Taryba turi patariamojo balso 

teisę, atstovauja kultūros centro ir laisvalaikio salių meno kolektyvams, vietos bendruomenėms ir seniūnijoms. Taryba yra sudaryta iš 10 narių: 2 iš Vilkijos 

kultūros centro (vienas iš jų kultūros centro direktorius), 4 iš laisvalaikio salių (Čekiškės, Batniavos, Liučiūnų ir Padauguvos), 4  seniūnai (Vilkijos, Vilkijos 

apylinkių, Batniavos, Čekiškės).  

Centre organizuojami Vilkijos, Čekiškės, Batniavos, Liučiūnų, Padauguvos ir atokesnių kaimų gyventojams skirti pramoginiai, edukaciniai ir kiti 

renginiai, vystoma mėgėjų meno kolektyvų, klubų ir būrelių veikla, sudaromos sąlygos etninės kultūros perimamumui ir jos sklaidai, rūpinamasi vaikų ir jaunimo 

meniniu ugdymu, jų užimtumu.  
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SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

 
Centras  panaudos teise naudojasi Kauno rajono savivaldybei priklausančiu turtu, pastatais, kurių bendras plotas yra 1164  yra kv. m., iš kurių Čekiškės 

laisv. salės – 166 kv. m.; Liučiūnų laisv. salės –703 kv. m., Batniavos laisv. salės – 70 kv. m.; Padauguvos laisv. salės – 115 kv. m. 2015 m. suremontavus  

negyvenamas patalpas Vilkijoje (Bažnyčios g. 23), įrengta mažoji salė (62,66 kv. m), kuri yra pritaikyta nedidelės apimties (kameriniams)  renginiams organizuoti. 

Centro salėse bendras vietų skaičius sudaro 560 vietų, iš kurių Vilkijos kultūros centras – 50 vietų;  Čekiškės laisv. salės – 100 vietų, Liučiūnų laisv. salės – 250 

vietų, Padauguvos laisv. salės – 100 vietų, Batniavos laisv. salės – 50 vietų.  

Centre veikia 7 meno mėgėjų kolektyvai ir 15 įvairių krypčių būrelių bei klubų, iš kurių yra 5 meninės krypties (teatro, šokio, muzikavimo, 10 - kitų 

krypčių (sporto, rankdarbystės, kūrybiškumo ugdymo) klubai. Kolektyvams ir klubams vadovauja 9 kultūros ir meno darbuotojai, kurių daugiau kaip pusė yra 

įgiję II kvalifikacinę kategoriją. 

Centro/ laisvalaikio 

salės pavadinimas 

Eil. 

Nr. 

Meno kolektyvų, būrelių, klubų pavadinimas Vadovas Kolektyvo 

kategorija 

Narių 

skaičius 

Vilkijos kultūros 

centras 

 

1. Moterų vokalinis ansamblis „Vaivorykštė“.  Meno vadovė L. Zavadzkienė  9 

2. Vilkijos mėgėjų teatras „Vizija“ : 

1 suaugusiųjų grupė 

1 vaikų ir jaunimo grupė.  

Režisierė I.Štilpaitė II 11 

 

9 

3. Vilkijos jaunimo instrumentinė grupė ,,Hesperija”. S. Paleckytė  5 

4. Linijinių šokių klubas su moterų šokių kolektyvu 

„Skrajūnė“. 

 

Programinės veiklos organizatorė  

L. Maliukevičienė 
 13 

5. Proginių šokių klubas ,,Šokime kartu“. Programinės veiklos organizatorė 

L. Maliukevičienė 
 12 

Čekiškės laisvalaikio 

salė 

 

6. Čekiškės mėgėjų teatras “Pelėda”. Meno vadovė K. Kriščiūnienė II 8 

7. Rankdarbių klubas ,,Mamos skrynia“.  Meno vadovė K. Kriščiūnienė  5 

Liučiūnų laisvalaikio 

salė 

 

8. Moterų vokalinis ansamblis. Meno vadovas V. Štilpa  8  

9. Vaikų teatras „Pasakėlė“. Kultūrinės veiklos organizatorė 

E. Tarolienė 
 5 

10. Rankdarbių klubas „Kraitė“. Kultūrinės veiklos organizatorė  9 
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E. Tarolienė 

Padauguvos 

laisvalaikio salė 

 

11. Moterų vokalinis ansamblis. Meno vadovas J. Šalčius  7 

12. Klubas „Muzikuokime kartu“ su vokaliniu estradiniu 

ansambliu. 

Meno vadovas J. Šalčius  6 

13. Moterų senjorių klubas ,,Viskas viename“. Meno vadovas J. Šalčius  9 

14. Liaudiškos muzikos klubas su kaimo kapela. Meno vadovas J. Šalčius  7 

15. Aktyvaus jaunimo klubas ,,Padauguva“.  

 

Kultūrinės veiklos organizatorė 

Br. Rudžianskienė 
 15 

16. Įvairių pomėgių klubas „Bičiuliai“.  

 

Kultūrinės veiklos organizatorė 

Br. Rudžianskienė 
 6 

Batniavos laisvalaikio 

salė 

 

17. Liaudiškos muzikos vaikų kapela “Karklynėlis“.  Meno vadovė R. Aleknienė II 18 

18. Folkloro ansamblis ‚,Karklė“.  Meno vadovė R. Aleknienė III 13 

19. Klavišinių instrumentų ansamblis.  Meno vadovė R. Aleknienė  4 

20. Akordeonistų būrelis. Meno vadovė R. Aleknienė  3 

21. Vaikų ir jaunimo teatro grupė „Žingsnis“. Kultūrinės veiklos organizatorė  

A. Kerulienė 
 10 

22. Jaunimo šiuolaikinių šokių grupė . Kultūrinės veiklos organizatorė 

A. Kerulienė 
 9 

 

 

Centre yra paminimos visos valstybinės šventės ir svarbiausios atmintinos datos, bendradarbiaujama organizuojant renginius, akcijas ir projektus, su 

vietinėmis kultūrą, švietimą ir meną propaguojančiomis įstaigomis, muziejais, bibliotekomis, kaimo bendruomenių centrais, seniūnijomis; organizuojami 

etnokultūriniai renginiai (Trijų karalių vaikštynės, Užgavėnės; Kaziuko mugė, Vaikų velykėlės; Rasos, Adventinės vakaronės), vietinės šventės.   

Trys Centro mėgėjų meno kolektyvai: Batniavos laisvalaikio salės liaudiškos muzikos vaikų kapela „Karklynėlis“, folkloro ansamblis “ Karklė“, Vilkijos 

mėgėjų teatras „Vizija“ yra nuolatiniai Lietuvos Dainų  švenčių dalyviai. 2014 m. šie mėgėjų meno kolektyvai dalyvavo Lietuvos Dainų  šventėje ,,Čia mano 

namai“. Vilkijos linijinių šokių klubo moterų šokių kolektyvas ,,Skrajūnė“ ( vadovė L. Maliukevičienė) ir Batniavos laisvalaikio salės vaikų kapela ,,Karklynėlis“ 

yra aktyvūs rajoninių, respublikinių, tarptautinių kultūros švenčių, festivalių ir renginių dalyviai. 

Centre kiekvienais metais yra rengiami ir Lietuvos kultūros tarybai teikiami įvairūs projektai. 2014 m gautas finansavimas vienam vaikų ir jaunimo 

kultūrinio ugdymo ir vienam regionų kultūros plėtros projektams: Vasaros kūrybinė-edukacinė stovykla ,,Saulėgrąža“2014;  Kauno rajono folkloro šventė 

"Gentys ir kaimynai jau visi susibėgę“. 
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Centras patikėjimo teise valdo, naudoja ir įstatymų nustatyta tvarka disponuoja jam patikėtu turtu, kurio ilgalaikio turto likutinė vertė 2014-12-31 

buvo 364.008,86 Lt. 2014 metais Centrui steigėjo skirtos lėšos sudarė 295.268 Lt, iš kurių veiklos vykdymo lėšos sudarė 27.956 Lt.  2014 m. buvo įsigyta 

ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto (du pilnai sukomplektuoti kompiuteriai su programinėmis įrangomis), kurių vertė -  6848 Lt. 

 

 
KULTŪROS CENTRO IR LAISVALAIKIO SALIŲ (Čekiškės, Liučiūnų, Padauguvos, Batniavos) 

SSGG ANALIZĖ 

 

 

Stiprybės Silpnybės 

 Kultūrinės klubinės (laisvalaikio užimtumo) 

veiklos įvairovė  

 Naujų kultūros ir meno darbuotojų 

pareigybių įdiegimas  

 Palankių sąlygų kultūros darbuotojų  

savišvietai bei kvalifikacijos kėlimui 

sudarymas 

 Aktyvus dalyvavimas projektinėje veikloje  

 Etninės kultūros ir vietinių tradicijų 

puoselėjimas 

 Tinkamas ir tikslingas materialinių išteklių 

panaudojimas 

 Materialinis ir moralinis laisvalaikio salių 

pastatų susidėvėjimas formuoja 

nepatrauklios ir nefunkcionalios įstaigos 

įvaizdį  

 Prasta materialinės bazės būklė riboja 

galimybes tenkinti kultūrinius poreikius  

 Kompetentingų kultūros darbuotojų 

trūkumas riboja veiklos kokybės gerinimo 

galimybes. 

 

Galimybės Grėsmės 

 Bendradarbiavimo su krašto, aplinkinių 

rajonų kultūros, ugdymo, visuomeninėmis ir 

profesionalaus meno įstaigomis ir  

organizacijomis vystymas 

 Infrastruktūros plėtra 

 Materialinės bazės modernizavimas, 

tikslingai panaudojant projektų ir rėmėjų 

lėšas  

 Tinkamų sąlygų sudarymas bendruomenės, 

vaikų ir jaunimo saviraiškai realizuoti, 

 socialinė atskirties didėjimas ir kultūros 

paslaugų nepasiekiamumas atokių kaimų 

gyventojams, vaikams ir jaunimui 

 Asocialių šeimų, kurioms kultūriniai 

poreikiai yra minimalūs, gausėjimas  

 Sunki vietos gyventojų  ekonominė padėtis 

mažins profesionalaus meno vartojimo 

galimybes ir didins masinės kultūros 

vartojimą 

 Senstanti bendruomenė ir nykstantis 

gyventojų bendruomeniškumas 
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įtraukiant juos į įvairaus pobūdžio klubinę, 

kultūrinę, edukacinę veiklą.   

 Kompetentingų specialistų kaimiškose 

vietovėse dėl žemų atlyginimų mažėjimas 

 

 

KULTŪROS CENTRO VEIKLOS STRATEGIJA 
 

 

VIZIJA 

Vilkijos kultūros centras – tai daugiafunkcinis, modernus kultūros centras, teikiantis Vilkijos, Čekiškės ir Batniavos 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, Čekiškės ir Batniavos seniūnijų gyventojų laisvalaikio užimtumo poreikius, plėtoti kultūrinę, edukacinę veiklą, mėgėjų meną, puoselėti 

etnokultūrą ir  krašto tradicijas, organizuoti profesionalaus meno sklaidą. 

 

 

PRIORITETAI  

 
Kultūros paslaugų prieinamumo bendruomenėse didinimas 

Veiklos kokybės užtikrinimas 

 

 
Vilkijos kultūros centro strateginis tikslas - teikti Vilkijos, Čekiškės ir Batniavos seniūnijų ir atokesnių kaimų  gyventojams kokybiškas kultūros 

paslaugas, puoselėjant etnokultūrą, mėgėjišką meną, vietos ir krašto tradicijas, įtraukiant bendruomenę į kultūrines ir  laisvalaikio užimtumo programas, 

vykdant profesionalaus meno sklaidą. 
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Kultūros paslaugų prieinamumo bendruomenėse didinimas  Veiklos kokybės užtikrinimas  

 
1 tikslas. Plėtoti kultūros paslaugas bendruomenėse, įtraukiant 

Vilkijos, Čekiškės ir Batniavos seniūnijų ir atokesnių kaimų  

gyventojus į kultūrinę veiklą ir kultūros paveldo puoselėjimą.  

2 tikslas. Siekti kultūros centro paslaugų veiksmingumo.  

1.1. UŽDAVINYS. Plėtoti  mėgėjų meną ir bendruomenių  kūrybinės 

saviraiškos  veiklas. 

2.1. UŽDAVINYS. Plėtoti kultūros centro infrastruktūrą, užtikrinant 

ergonomines ir saugias darbo sąlygas. 

 

1.2. UŽDAVINYS. Puoselėti etninę kultūrą, paveldą, vietines ir 

krašto  tradicijas. 

2.2. UŽDAVINYS. Tobulinti kultūros centro materialinę bazę. 

 

1.3.  UŽDAVINYS. Sudaryti sąlygas bendruomenės vaikų ir jaunimo 

kultūriniam ugdymui bei laisvalaikio užimtumui.  

2.3. UŽDAVINYS. Tobulinti kultūros centro veiklos ir personalo 

vadybą.  

1.4. UŽDAVINYS. Sudaryti sąlygas bendruomenėms vartoti 

profesionalųjį meną.    

 

 

 

 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 
 

 
1 TIKSLAS. Plėtoti kultūros paslaugas bendruomenėse, įtraukiant Vilkijos, Čekiškės ir Batniavos seniūnijų ir atokesnių kaimų  gyventojus į kultūrinę veiklą ir 

kultūros paveldo puoselėjimą. 

 

1.1.UŽDAVINYS. Plėtoti  mėgėjų meną ir bendruomenių kūrybinės saviraiškos veiklas. 

 

 Priemonės Ištekliai Atsakingas 

vykdytojas 

Įvykdymo 

laikas 

Siekiamas rezultatas  

1.1.1. Rengti naujas ir atnaujinti turimas mėgėjų 

meno kolektyvų menines programas. 

Biudžeto meno vadovai 2017 Kiekvieno mėgėjų meno 

kolektyvų kiekvienais metais 

parengtos ne mažiau kaip 1 

nauja meninė programa ir 

atnaujintos  
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ne mažiau kaip 2 turimos 

meninės programos.  

1.1.2. Atsižvelgiant į gyventojų poreikius, 

organizuoti naujas  bendruomenių laisvalaikio 

užimtumo (kūrybinės saviraiškos) klubines 

veiklas.  

Biudžeto kultūrinės veiklos 

organizatoriai 

 

2016 Organizuoti 2 nauji 

bendruomenių laisvalaikio 

užimtumo klubai (Čekiškės ir 

Batniavos laisv. salėse). 

1.1.3. Organizuoti mėgėjų meno kolektyvų (klubų ir 

būrelių pasirodymus išvykose su 

koncertinėmis programomis (darbų 

parodomis).  

Biudžeto kultūrinės veiklos 

organizatoriai, 

meno vadovai, 

programinės 

veiklos 

organizatoriai 

2017 Kiekvienais metais mėgėjų 

meno kolektyvų (klubų ir 

būrelių) ne mažiau kaip 2   

pasirodymai per metus išvykose 

su koncertinėmis programomis 

(darbų parodomis)  -  

 

 

1.2. UŽDAVINYS. Puoselėti  etninę kultūrą, paveldą, vietines ir krašto tradicijas. 

 

 Priemonės Ištekliai Atsakingas 

vykdytojas 

Įvykdymo 

laikas 

Siekiamas rezultatas 

1.2.1. Organizuoti renginių ciklą ,,2015-

Etnografinių regionų metai“. 

Biudžeto kultūrinės 

veiklos 

organizatoriai 

2015 

 

Organizuoti 5 renginiai 

skirti Etnografinių regionų 

metams paminėti. 

1.2.2. Organizuoti  tradicinius (Užgavėnės; Rasos; 

Žolinė; Adventas; Trys Karaliai ) 

etnokultūrinius renginius. 

  

Biudžeto kultūrinės 

veiklos 

organizatoriai, 

 

2017 Kiekvienais metais Vilkijos KC ir 

kiekvienoje  laisvalaikio salėje 

organizuoti ne mažiau kaip 5 

tradiciniai etnokultūriniai 

renginiai. 

1.2.3.  Organizuoti renginių ciklą ,,Kauno rajonui- 

60“.  

 

Biudžeto kultūrinės 

veiklos 

organizatoriai, 

2015 

 

Organizuoti 5 renginiai 

skirti Kauno rajono 60–mečiui 

paminėti. 

1.2.4. Rengti vietines, krašto šventes ir kitus 

proginius paminėjimus. 

Rėmėjų kultūrinės 

veiklos 

organizatoriai, 

meno vadovai, 

specialistai 

2017 Kiekvienais metais Vilkijos KC ir 

kiekvienoje  laisvalaikio salėje 

kartu su vietinėmis 

bendruomenėmis organizuota  ne 

mažiau kaip 1  miesto, kaimo ar 
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seniūnijos šventė ar kitas proginis 

paminėjimas. 

1.2.5. Organizuoti bendruomenės šventes atokesnių 

Vilkijos krašto ir aplinkinių kaimiškų vietovių 

gyventojams. 

Rėmėjų kultūrinės 

veiklos 

organizatoriai, 

specialistai 

2017 Kiekvienais metais organizuota ne 

mažiau kaip 3 šventės atokesnių 

Vilkijos krašto ir aplinkinių 

kaimiškų vietovių (Kvesų k., 

Saulėtekių k., Pagirių k., ) 

gyventojams. 

1.2.6. Rinkti  kraštotyrinę medžiagą apie  Čekiškės 

kraštą. 

Biudžeto Liučiūnų 

laisvalaikio 

salės  kultūrinės 

veiklos 

organizatorius 

2016 Surinkta  pirma dalis kraštotyrinės 

medžiagos apie Čekiškės kraštą, 

jo įžymius žmones.  

 

 

1.3.  UŽDAVINYS. Sudaryti sąlygas bendruomenės vaikų ir jaunimo kultūriniam ugdymui bei laisvalaikio užimtumui. 

 

 Priemonės Ištekliai Atsakingas 

vykdytojas 

Įvykdymo 

laikas 

Siekiamas rezultatas 

1.3.1. Organizuoti renginius, į kuriuos įtraukiami 

vaikai ir jaunimas. 

 

Biudžeto kultūrinės veiklos 

organizatoriai, 

specialistai 

2017 Vilkijos KC ir laisvalaikio salėse 

10 proc. išaugęs vaikų  ir jaunimo, 

dalyvaujančių renginiuose, 

skaičius.  

1.3.2. Rengti ir įgyvendinti vaikų ir jaunimo 

kultūrinio ugdymo projektus. 

Projektų kultūrinės veiklos 

organizatoriai, 

specialistai 

2017 Kiekvienais metais parengti ir 

įgyvendinti 2 vaikų ir jaunimo 

kultūrinio ugdymo projektai. 

1.3.3.  Globoti ir koordinuoti jaunimo laisvalaikio 

užimtumo klubų veiklą.  

Biudžeto kultūrinės veiklos 

organizatoriai 

 

2017 5 proc. padidėjo jaunimo  

laisvalaikio užimtumo klubų narių 

skaičius.  

 

1.4. UŽDAVINYS. Sudaryti sąlygas bendruomenėms vartoti profesionalųjį meną. 

 

 Priemonės Ištekliai Atsakingas 

vykdytojas 

Įvykdymo 

laikas 

Siekiamas rezultatas 
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1.4.1. Rengti profesionalių menininkų ir 

tautodailės darbų parodas.   

Biudžeto kultūrinės veiklos 

organizatoriai 

 

2017 Kiekvienais metais Vilkijos KC ir 

kiekvienoje  laisvalaikio salėje 

pristatytos ne mažiau kaip 3 

profesionalaus meno atstovų 

meninės programos (parodos). 

1.4.2. Organizuoti  profesionalių meninių 

(koncertinių) programų pristatymą. 

 

Rėmėjų kultūrinės veiklos 

organizatoriai 

 

2017 5 proc. išaugs meninių 

profesionalaus meno koncertinių 

programų pristatymas. 

1.4.3. Vystyti bendradarbiavimą  su  

profesionalaus meno  organizacijomis, 

kūrybinėmis sąjungomis ir klubais.  

Rėmėjų Direktorius, 

kultūrinės veiklos 

organizatoriai 

 

2017 Pasirašytos 2 bendradarbiavimo 

sutartys  su profesionalaus meno  

kūrybinėmis organizacijomis,  

sąjungomis. 

 

2.TIKSLAS. Siekti kultūros centro paslaugų veiksmingumo. 

 

2.1.UŽDAVINYS. Plėtoti kultūros centro infrastruktūrą, užtikrinant ergonomines ir saugias darbo sąlygas. 

 

 Priemonės Ištekliai Atsakingas 

vykdytojas 

Įvykdymo 

laikas 

Siekiamas rezultatas 

2.1.1. Suremontuoti Vilkijos KC nuomojamas 

negyvenamas patalpas. 

 

Biudžeto Direktorius 2015  Bažnyčios g. 23. Vilkijoje įrengta: 

1 renginių salė (62,66 kv. m).; 

3 pagalbinės patalpos (47,66 kv. 

m.): 1 kabinetas administracijai, 1 

drabužinė, 1 sandėliavimo patalpa. 

10 proc. išaugs renginių lankytojų 

skaičius 

2.1.2. Pakeisti elektros instaliaciją Liučiūnų 

laisvalaikio salėje. 

Biudžeto Direktorius 2015  1.Sudarytos saugios darbo sąlygos.  

2. Įrengus scenos ir salės prieigų 

apšvietimą, 10 proc. padidės 

profesionalaus meno sklaida. 

2.1.3. Įrengi naują salę kultūriniams renginiams 

Čekiškėje organizuoti.   

Biudžeto Kauno r. sav. 

administracija 

Direktorius 

2017 

 

Kauno rajono Prano Dovydaičio 

gimnazijos priestate įrengta1 nauja 

renginių salė;  

sudarytos ergonominės ir saugios 

darbo sąlygos.  
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10 proc. išaugs renginių lankytojų 

skaičius. 

 

 

2.2 UŽDAVINYS. Tobulinti kultūros centro materialinę bazę. 

 

 Priemonės Ištekliai Atsakingas 

vykdytojas 

Įvykdymo 

laikas 

Siekiamas rezultatas 

2.2.1. Įsigyti trūkstamus baldus Vilkijos KC ir 

Batniavos laisvalaikio salei.  

Biudžeto Direktorius 2015 Įsigyta:  

Vilkijos KC naujai įrengtai renginių 

salei ir pagalbinėms patalpoms: 

1 kompl. baldų renginių salei; 1 

kompl. roletų salės langams. 

Batniavos laisvalaikio salei. 

1 kompl. lentynų. 

2.2.2. Atnaujinti kompiuterinę įrangą.  Biudžeto Direktorius 2017  Įsigyta 3 kompl. kompiuterių 

Čekiškės, Liučiūnų, Batniavos 

laisvalaikio salėms.  

2.2.3. Atnaujinti garso ir apšvietimo įrangą. Biudžeto Direktorius 2017  Įsigytas 1 kompl. garso ir 

apšvietimo įrangos. 

2.2.5. Įsigyti muzikos instrumentus. Biudžeto 

Rėmėjų 

Direktorius 2017  Įsigyti 2vnt. muzikos instrumentų: 

1 akordeonas (Liučiūnų laisv. s.), 1 

birbynė (Batniavos laisv. s.) 

2.2.6. Įsigyti filmavimo ir fotografavimo įrangą.  Biudžeto 

Rėmėjų 

Direktorius 2016  Įsigyta 1 filmavimo kamera ir 3 

fotoaparatai. 

 

 

2.3 UŽDAVINYS. Tobulinti kultūros centro veiklos ir personalo vadybą. 

 

 Priemonės Ištekliai Atsakingas 

vykdytojas 

Įvykdymo 

laikas 

Siekiamas rezultatas 

2.3.1. Parengti vieningą Centro veiklos 

planavimo sistemą.  

Biudžeto 

 

Direktorius 2016 Padidės Centro veiklos efektyvumas.  

2.3.2. Vystyti gerosios profesinės patirties 

mainus, bendradarbiavimą ir jo sklaidą su 

Biudžeto 

 

Direktorius 2017 Pasirašytos ne mažiau kaip 3 naujos 

bendradarbiavimo sutartys su 
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kultūros, ugdymo įstaigomis ir 

visuomeninėmis organizacijomis.  

kultūros, ugdymo įstaigomis ir 

visuomeninėmis organizacijomis. 

2.3.3. Atlikti gyventojų, renginių lankytojų 

apklausas dėl Centro teikiamų paslaugų 

kokybės.  

Biudžeto 

 

Direktorius 2016 Išaugs Centro teikiamų paslaugų 

kokybė.  

2.3.4. Sudaryti sąlygas kultūros darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimui. 

Biudžeto 

 

Direktorius 2017 Pagerintos kultūros darbuotojų 

profesinės kompetencijos ir bendrieji 

gebėjimai.   

2.3.5. Sukurti Centro darbuotojų skatinimo 

sistemą.  

Biudžeto 

 

Direktorius 2017 Padidės darbo našumas 

(kūrybiškumas, asmeninės 

iniciatyvos). 

 

 

STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA 

 

 

 

Kultūros centro (toliau Centras) strateginis plano tikslai ir uždaviniai įgyvendinami kasmet sudarant Centro metinį veiklos planą. Strateginio plano 

įgyvendinimą prižiūri direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė: direktorius (grupės vadovas), vienas Centro tarybos narys, vienas laisvalaikio salių kultūrinės 

veiklos organizatorius. Strateginio plano įgyvendinimo stebėsena vyksta sistemingai. Kiekvienų kalendorinių (veiklos) metų pabaigoje analizuojamas Centro 

metinio veiklos plano įgyvendinimas, teikiamos rekomendacijos darbo grupei, rengiančiai metinę veiklos programą. Darbo grupės parengtoje strateginio plano 

įgyvendinimo ataskaitoje pateikiami Centro veiklos teigiami rezultatai ir nurodomos nesėkmių priežastys. Strateginio plano įgyvendinimo priežiūros grupė 

stebėsenos rezultatus pristato Centro bendruomenei ir Centro tarybai. Centro bendruomenė ir Centro taryba  turi galimybę bendruose susirinkimuose ir 

posėdžiuose išsakyti savo nuomonę, teikti siūlymus, kaip optimaliau įgyvendinti Centro strateginius tikslus ir uždavinius, tikslingiau panaudoti turimas Centro 

lėšas. 

 

 

 

 

__________________ 


