
Kauno rajono Vilkijos kultūros centro  

2022 m. rugsėjo mėnesio darbo  planas 

 

Renginio pavadinimas Data ir vieta Atsakingas 

VIRTUALŪS RENGINIAI  

Virtualus kultūros medžio ,,ESAME 

KARTU!“ puoselėjimas. Jo šakos-sudėtinės 

dalys:  

 1. Muzikiniai sveikinimai (dainos, 

muzikiniai kūriniai). 

2. Meniniai sveikinimai  įvairioms rugsėjo 

mėnesio progoms. 

3. Svarbios  informacijos sklaida. 

Rugsėjo   mėn. 

 

Facebook paskyrose – 

Vilkijos kultūros centras, 

Padauguvos laisvalaikio salė, 

Liučiūnų laisvalaikio salė, 

Čekiškės laisvalaikio salė 

Saulėtekio laisvalaikio salė 

 

 

 

L. Maliukevičienė 

Br. Rudžianskienė 

E.Tarolienė 

K. Kriščiūnienė 

R.Geštautienė 

RENGINIAI  

Šokių šventė „Šokio ritmu“( dalyvauja Kauno 

ir Kauno rajono, Jurbarko linijinių šokių 

kolektyvai) 

3 d.15.00 val. 

L. Armstrongo vardo estrada, 

Vilkija 

L. Maliukevičienė 

„Keliaujantys šeimadieniai“ – edukacijos 

visai šeimai. Dalyvauja Kauno miesto 

muziejaus edukatoriai.  

Data tikslinama 

Čekiškės laisvalaikio salė 

 

K.Kriščiūnienė 

 

 

Visuotinė akcija „Šoka visa Lietuva“ 21 d. 15 val. 

Prie Liučiūnų laisvalaikio salės 

E. Tarolienė 

  Kraštietės  Gražinos Semiochinienės knygos 

„Rambyno kalno paslaptis “ pristatymas. 

22 d. 18.00 val. 

Saulėtekių laisvalaikio salė 

R. Geštautienė, 

Saulėtekio  viešoji 

biblioteka 

„Mykolinės Čekiškėje“ (dalyvauja Raseinių 

raj. Ariogalos bendruomenės centro 

saviveiklininkai), varžytuvės, konkursai, 

taiklumo rungtys, gražiausios rudens 

puokštės rinkimas. 

24d., 14.00 val. 

Centrinė  Čekiškės miestelio 

aikštė 

K.Kriščiūnienė 

Kūrybinės dirbtuvėlės vaikams, Europos 

kalbų diena paminėti ,,Kalbų medis“ 

            26 d. 14.00 val. 

Saulėtekių laisvalaikio salė 

R.Geštautienė,  

Saulėtekio viešoji 

biblioteka 

 

PARODOS 

Vaikų vasaros stovyklos „Vasarvidžio 

edukacinės kelionės -2022“ dalyvių 

floristinių darbų paroda. 

Rugsėjo mėn. 

Liučiūnų laisvalaikio salė 

E. Tarolienė 

KITA VEIKLA 

Treniruočių ciklas po atviru dangumi: 

Raumenų stiprinimo treniruotės su 

profesionaliu treneriu.  
 

Relaksacinės treniruotės (kalanetika) su 

profesionaliu treneriu. 

( Veiklos vykdomos kartu su Kauno 

visuomeniniu sveikatos biuru). 

5 d., 12d, 18.00 val. 

Padauguvos laisvalaikio salės 

prieigos 
 

7 d.,14d.18.00 val. Padauguvos 

laisvalaikio salės prieigos 

 

Br. Rudžianskienė 
 

Liučiūnų laisvalaikio salės tautodailės klubo 

„Kraitė“ rankdarbių paroda 

24 d. 

Batniavos daugiafunkcis 

E. Tarolienė 

 



 

Kultūrinės veiklos organizatorė  L. Maliukevičienė 

centras 

Žydų pagerbimas, uždegant žvakeles 

senosiose žydų kapinaitėse. 

23d. 

Gegužėnų kaimas, Čekiškės 

seniūnija 

K.Kriščiūnienė 

Kūrybinės dirbtuvės „Sagės iš odos kūrimas ir 

dekoravimas“ (pagal  neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 

projektą „Adatėlė devyndarbė“). 

05 d., 19 d. 12 val. 

Liučiūnų laisvalaikio salė 

E. Tarolienė 

 

 Vilkijos kultūros centro linijinių šokių 

kolektyvo „Skrajūnė“ dalyvavimas festivalio 

„Sportas visiems 2022“ tarptautiniame linijinių 

solo šokių festivalyje „PALANGA 2022″ 

 

16 – 18 d. 

Palangos miesto stadionas, 

Basanavičiaus g., Palangos m. 

sporto arena ir kt. 

L. Maliukevičienė 


