
Kauno rajono Vilkijos kultūros centro  

Liučiūnų, Čekiškės, Padauguvos, Saulėtekių laisvalaikio salių 

2022 m. spalio 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.    Kūrybiniai foto konkursai.  

 3. Meniniai sveikinimai  mokytojo, pašto 

darbuotojų, Tarptautinės muzikos dienų  

progomis.4. Svarbios  informacijos sklaida. 

4. Spalio mėnesio renginių viešinimas. 

 

Spalio 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  

„Gera sportuoti visiems kartu“(sportinės 

varžytuvės įvairaus amžiaus žmonėms, 

linksmins grupė „Dubysa“). 

01d., 12.00 val. 

Centrinė Čekiškės miestelio 

aikštė 

 

K.Kriščiūnienė 

 

Koncertas ,,Muzikinis pasimatymas " skirtas 

senjorų mėnesiui  paminėti. Koncertą 

dovanos solistė  Andžela Mickutė ir pianistas 

Kęstutis Paulaitis. 

Spalio 14 d.  

18.30 val. 

Saulėtekių laisvalaikio salė 

R. Geštautienė, 

A. Mickutė 

Čekiškės seniūnijos šventė „Gerumu 

sušildyk“, skirta Tarptautinei pagyvenusių 

žmonių dienai. (Viktorina, Jurbarko rajono 

Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos- 

daugiafunkcio centro liaudiškos kapelos 

„Aidija“ koncertas“). 

15 d. 15 val. 

 Liučiūnų laisvalaikio salė 

E. Tarolienė,  

V. Štilpa  

 

Renginys,  skirtas  Tarptautinei pagyvenusių 

žmonių dienai ,,Tesušyla širdys”( mėgėjų 

meno kolektyvų ir svečių  koncertas). 

29 d. 14.00 val.  

Padauguvos laisvalaikio salė 
Br. Rudžianskienė 

A. Furmonas 

 

Renginys,  skirtas  Tarptautinei pagyvenusių 

žmonių dienai. 

Data ir laikas derinama 

Vilkijos kultūros centras 

I.Štilpaitė 

L. Maliukevičienė 

 

PARODOS 

Liučiūnų bendruomenės narių floristinių 

darbų paroda. 

Spalio mėn. 

Liučiūnų laisvalaikio salė 

E. Tarolienė 

Konkursas -paroda ,,Linksmiausias 

moliūgas". 

Spalio mėn. 

Saulėtekių laisvalaikio salė 

R. Geštautienė 

KITA VEIKLA 

Liučiūnų laisvalaikio salės suaugusiųjų lėlių 

teatro „Žibinčius“ spektaklis „Piktoji 

gudrybė“.  

Spalio mėn. 

Pagal kvietimus 

E. Tarolienė 

 

 



 

Režisierė                                       Irena Štilpaitė 

Treniruotės su profesionaliais treneriais 

(užsiėmimai vyks bendradarbiaujant su 

Kauno rajono visuomeniniu sveikatos biuru). 

3,5,10,12,17,19,24,26,31d 

18.00 val. 
Padauguvos laisvalaikio salė 

Br. Rudžianskienė 

 

Nemokamos treniruotės su Kauno rajono 

visuomenės sveikatos biuro treneriais. 

Spalio 5, 12, 19, 26 16 val. E. Tarolienė 

Dramos kolektyvo „Pelėda“ išvyka į Zapyškį 

su  spektakliu „Kelionė su kliūtimis“ (pagal                                                     

  J. Grušo apsakymą) , skirta Pagyvenusių 

žmonių dienai. 

06d. 16.00 val. 

Zapyškio seniūnijos salė 

K.Kriščiūnienė 

Moterų vokalinio dueto išvyka su menine 

programa į  duetų ir tercetų šventę 

,,Skambantys jausmai“. 

8 d. 15.00 val. 

Raseinių r. 

Paliepiai 

 

A. Furmonas 

 

Liučiūnų laisvalaikio salės moterų vokalinio 

ansamblio „Griežlė“ koncertinė programa 

respublikiniame konkurse „Vilties paukštė“. 

13 d. 12 val. 

Tauragės kultūros centras 

 

V. Štilpa 

Kūrybinės dirbtuvės „Vazos iš odos kūrimas ir 

dekoravimas“ (pagal  neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 

projektą „Adatėlė devyndarbė“). 

 

03 d., 24 d. 12 val. 

Liučiūnų laisvalaikio salė 

E. Tarolienė 

 


