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2016 M. VEIKLOS PROGRAMA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vilkija 



 

 
Vilkijos  kultūros centro veiklos programos įgyvendinimas priklauso nuo skirtingų veiksnių: politinių, ekonominių, socialinių ir k.t. 

Vilkijos  kultūros centras su keturiomis laisvalaikio salėmis – Čekiškės, Liučiūnų, Padauguvos ir Batniavos  yra Kauno rajono savivaldybės biudžetinė kultūros 

įstaiga, išlaikoma iš Kauno rajono biudžeto (steigėjas - Kauno rajono savivaldybės taryba). 

TIKSLAS: plėtoti kultūrinę, šviečiamąją, edukacinę ir informacinę veiklą, inicijuoti, rengti bei įgyvendinti kultūros bei meno projektus, tenkinti viešuosius, 

socialinius ir kultūrinius gyventojų poreikius ir teikti šių sričių paslaugas visuomenės nariams. 

01 uždavinys –   Vykdyti kultūrinius bei meninius projektus, renginius, koncertus.  

Priemonės Atsakingas Terminai Ištekliai 

Biudžeto lėšos Kitos lėšos 

1. Organizuoti bendruomenių metams skirtus renginius: 

1. Renginys „Draugystės vakaras“ ( Čekiškės, Liučiūnų l. s., 

gimnazijos  mėgėjų meno kolektyvų koncertas ir vakaronė  ). 

2.  Piešinių ant grindinio šventė 2016 “Gausos medis“ 

(dalyvaujant Kauno ir Jurbarko r. bendruomenėms, 

ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo įstaigoms, kartu 

su Vilkijos biblioteka, gimnazija). -Vilkija 

3. Renginys bendruomenei ,,Už uždarų durų“ Padauguva 

4. Čekiškės miestelio šventė „Jomarkas Čekiškėje“  -Čekiškė 

5. Žolinės šventė  Batniavoje -    Batniava 

 

 

 

E.Tarolienė 

V.Štilpa 

L.Borovaja 

L.Maliukevičienė 

 

B.Rudžianskienė 

K.Kriščiūnienė 

A.Kerulienė 

 

 

vasaris 

 

birželis 

 

spalis 

liepa 

rugpjūtis 

 

 

 

50,00 eur 

100,00 eur 

 

200,00 eur 

100,00 eur 

80,00 eur 

 

 

 

 

400,00 eur 

 

Bendruomenės 

lėšos 

Rėmėjų lėšos 

 

2. Organizuoti  etnokultūrinius  renginius: 

1.  „Trijų karalių vaikštynės“ – Vilkija, Čekiškė, Batniava 

 

 

2. Užgavėnių šventė Vilkijoje ir  prie laisvalaikio salių 

 

 

 

 

 

L.Maliukevičienė 

K.Kriščiūnienė 

A.Kerulienė 

L.Maliukevičienė 

K.Kriščiūnienė 

A.Kerulienė 

E.Tarolienė 

B.Rudžianskienė 

 

Sausio mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80,00 

 

150,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Juozapinių Jomarkas Vilkijoje 

4. Velykiniai ir atvelykiniai renginiai: popietės, kiaušinių 

marginimo kūrybinės dirbtuvės ir t.t 

 

 

 

5. Joninių šventės bendruomenėse –Padauguvoje, Batniavoje, 

Liučiūnuose, Čekiškėje 

 

 

 

6. Jomarkas Čekiškėje  

 

7.  Žolinėms skirti renginiai: „Žolinių puokštė“ – Saulėtekių 

kaimas; „Supinkime žolynų vainiką“ –kvesų kamas 

 

8. Adventiniai vakarai  

 

 

  

 

L.Maliukevičienė 

L.Maliukevičienė 

K.Kriščiūnienė 

A.Kerulienė 

E.Tarolienė 

B.Rudžianskienė 

K.Kriščiūnienė 

A.Kerulienė 

E.Tarolienė 

B.Rudžianskienė 

 

K.Kriščiūnienė 

 

L.Borovaja 

A.Kerulienė 

 

L.Maliukevičienė 

K.Kriščiūnienė 

A.Kerulienė 

E.Tarolienė 

B.Rudžianskienė 

 

 

Kovas 

Kovo mėn. 

 

 

 

 

 

Birželis 

 

 

 

Liepa  

 

rugpjūtis 

 

 

lapkritis-

gruodis 

 

220,00 

200,00 

 

 

 

 

400,00 eur. 

 

 

 

 

100,00 eur 

 

500,00 eur 

 

 

200,00 eur 

 

Rėmėjų lėšos 

 

 

 

 

 

Rėmėjų lėšos 

 

 

 

 

Rėmėjų lėšos 

 

Rėmėjų lėšos 

 

 

Rėmėjų lėšos 

 

3. Organizuoti valstybinių švenčių minėjimus, koncertus  taikant naujas 

netradicines formas (žiūrėti į 2016 m. renginių planą) 

 

L.Maliukevičienė 

K.Kriščiūnienė 

A.Kerulienė 

E.Tarolienė 

B.Rudžianskienė 

 

Visus metus 500 Eu Rėmėjų lėšos  

4.Organizuoti tradicines šventes (žiūrėti į 2016 m. renginių planą) L.Maliukevičienė 

K.Kriščiūnienė 

A.Kerulienė 

E.Tarolienė 

B.Rudžianskienė 

 

Visus metus 800,00 eur Rėmėjų lėšos  



5. Organizuoti vasaros kūrybinę-edukacinę stovyklą vaikams bei 

suaugusiems 

Irena Štilpaitė 

Loreta Maliukevičienė 

Birželis-liepa  Projektinės lėšos 

Rėmėjų lėšos 

 

 

02 uždavinys –  Sudaryti bendruomenei sąlygas dalyvauti kultūrinėje veikloje, stiprinti bendruomenės kūrybines galias. 

Priemonės Vykdytojai Terminai Ištekliai 

Biudžeto lėšos Kitos lėšos 

1. Skatinti mėgėjų meno veiklą bei sklaidą, stiprinant  įvairios meninės veiklos 

kolektyvus, atsižvelgiant į bendruomenių poreikius bei pageidavimus: 

   Meno mėgėjų kolektyvai: 

Vilkijos mėgėjų teatras ,,Vizija“     (Vilkijos    k.c.), 

 Linijinių šokių kolektyvas    „Skrajūnė“    (Vilkijos    k.c.), 

Moterų vokalinis a. Vaivorykštė     (Vilkijos    k.c.), 

Liaudiškos muzikos vaikų  kapela „Karklynėlis“  (Batniavos laisv.salė) ,        

Folkloro a. „Karklė“      (Batniavos laisv.salė),                                                         

Klavišinių instr. ansamblis   (Batniavos laisv.salė) ,         

Moterų vokalinis a.      (Padauguvos laisv.salė),    

 Vaikų teatras „Pasakėlė“   (Liučiūnų laisv.salė),        

Vokalinis ansamblis „Griežlė“        (Liučiūnų laisv.salė) ,  

 Čekiškės  mėgėjų teatras „Pelėda“  (Čekiškės laisv.salė),                         

     Studijos, būreliai: 

 Proginiai šokiai „Šokime kartu“      (Vilkijos    k.c.), 

Visuomeniniais pagr. Jaunimo muzikos grupė „Hysterija“  (Vilkijos    k.c.), 

 Visuom.pagr. Muz.grupė „Judošiai“  (Vilkijos    k.c.), 

Visuomen.pag.Vilkijos jaunųjų didžėjų klubas    (Vilkijos    k.c.), 

Vaikų ir jaunimo teatro grupė         (Batniavos laisv.salė)  ,    

 Jaunimo šiuolaikinių šokių gr.        (Batniavos laisv.salė)  ,   

Veiklių žm. klubas                            (Batniavos laisv.salė) ,                                         

 Akordeonistų būrelis                       (Batniavos laisv.salė) ,      

Rankdarbių būrelis „Bičiulis“        (Padauguvos laisv.salė),    

Skaitovų būrelis su vaidybine grupe „Trys bobutės ir kombainas“ ,  

Vokalinė instrumentinė grupė    (Padauguvos laisv.salė),   

Rankdarbiai „Kraitė“ (Čekiškės laisv.salė),                                                        

Instrumentinė grupė   (Čekiškės laisv.salė).                                 

Meno vadovai ir 

kult. veiklos 

organizatoriai: 

 

 

I.Štilpaitė 

L.Maliukevičienė 

L.Zavadzkienė 

R.Aleknienė 

J.Šalčius 

E.Tarolienė 

V.Štilpa 

K.Kriščiūnienė 

B.Rudžianskienė 

A.Kerulienė 

 

Visus metus 

 

  

 



2. Glaudžiai bendradarbiauti su seniūnijomis, bendruomenių centrais, vietos 

veiklos grupėmis, miesto bei kaimo bibliotekomis, vaikų darželiais, mokymo 

įstaigomis, įgyvendinant bendrus projektus, organizuojant renginius. 

L.Borovaja, 

kultūrinės veiklos 

organizatoriai 

Visus metus 

 

  

3. Suteikti galimybę naudotis kultūros centro bei laisvalaikio salių patalpomis 

Vilkijos,  Vilkijos apylinkių , Čekiškės ir Batniavos   seniūnijų įstaigoms. 

L.Borovaja Visus metus   

03 uždavinys – Tobulinti paslaugų efektyvumą, patrauklumą bei prieinamumą. 

Priemonės Vykdytojai Terminai Ištekliai 

Biudžeto lėšos Kitos lėšos 

1. Kultūros centro vadovui bei darbuotojams tobulintis vadybiniuose bei 

specialybiniuose seminaruose bei kursuose. 

Visi darbuotojai  sausis-

gruodis 

  

2. Apie meno mėgėjų veiklą, vyksiančius renginius informuoti naudojant 

naujausias ir populiariausias sklaidos priemones: socialinius tinklapius, 

elektronines svetaines, elektroninį paštą ir kt. 

L. 

Maliukevičienė 

sausis-

gruodis 

  

3. Pagerinti darbo sąlygas meno kolektyvams ir vadovams, sutvarkant naujas 

erdves                                        

L.Borovaja sausis- 

gruodis 

  

4. Kuo daugiau renginių rengti atnaujintose erdvėse: Vilkijos  kultūros centre, 

Liučiūnų  laisvalaikio salėje ir kt. 

L.Borovaja sausis-

gruodis 

  

 

04 uždavinys – Sudaryti sąlygas vaikų ir jaunimo kultūrinei ir organizacinei veiklai vykdyti. 

Priemonės Vykdytojai Terminai Ištekliai 

Biudžeto lėšos Kitos lėšos 

1. Organizuoti   Vasaros kūrybinę-edukacinę stovyklą vaikams ir jaunimui  

„Saulėgrąža 2016“ 

L. 

Maliukevičienė, 

I. Štilpaitė 

Birželis-

liepa 

 Projektinės lėšos 

2. Organizuoti fotokonkursą “Čia aš gyvenu” B. 

Rudžianskienė  

Rugsėjis-

spalis 

100 Eu  

3.Vykdyti kultūros centre veikiančių vaikų ir jaunimo kolektyvų meninę 

veiklą. 

Meno vadovai sausis- 

gruodis 

  

5. Kuruoti   Jaunimo muzikos grupė „Hysterija“   L.Borovaja sausis- 

gruodis 

  

6.Organizuoti ir pravesti priemonę,  skirtą vaikams ar jaunimui. 

 

 

 

 

kultūrinės 

veiklos 

organizatoriai 

sausis- 

gruodis 

200,00 eur  



 

05 uždavinys - stiprinti kultūros centro vadybinį  darbą, organizuojant įvairias veiklas. 

1.  Kartą  ketvirtį organizuoti visų darbuotojų susirinkimą, aptariant praėjusius 

ir būsimus renginius. 

L.Borovaja sausis-

gruodis 

   

2.   Bendradarbiauti su kitais Kauno rajono kultūros centrais, pasikviečiant 

juos į įvairius renginius, bei dalintis gerąja patirtimi.  

Meno vadovai sausis- 

gruodis 

   

3.  Suteikti patalpų nuomos paslaugas įvairiems komerciniams klubams bei 

kolektyvams. 

L. Borovaja sausis- 

gruodis 

   

4.  Skatinti vietos verslininkus remti kultūros centro veiklą, pateikiant jiems 

alternatyvius pasiūlymus. 

L.Borovaja, 

Kultūrinės 

veiklos 

organizatoriai 

sausis- 

gruodis 

   

 


