
Kauno rajono Vilkijos kultūros centro ir 
Čekiškės, Liučiūnų, Padauguvos, Saulėtekių laisvalaikio salės 

 
2022 m. lapkričio mėnesio darbo  planas 

KULTŪRA 
Renginio pavadinimas Data ir vieta Atsakingas 

„VIRTUALŪS RENGINIAI“ 

Virtualus kultūros medžio ,,ESAME KARTU!“ 
puoselėjimas. Jo šakos-sudėtinės dalys:  
 1. Meniniai sveikinimai  įvairioms mėnesio 
progoms. 
 2. Aktuali Kauno rajono informacija 
 

Lapkričio  mėn. 
 

Facebook paskyrose – 
Vilkijos kultūros centras, 
Padauguvos laisv. salė,  

Liučiūnų laisvalaikio salė,  
 Čekiškės laisvalaikio salė, 

Saulėtekio laisv. salė. 

 
 
 
L. Maliukevičienė 
Br. Rudžianskienė 
E.Tarolienė 
K. Kriščiūnienė 
R.Geštautienė 

RENGINIAI 

Jubiliejinis teatro renginys „Teatras Liučiūnuose 
2022“ (Liučiūnų l.s. suaugusiųjų teatro „Žibinčius“ 
5-ių  metų jubiliejus, svečių iš Šakių r. Sintautų 
teatro spektaklis „Jaunikis iš Kauno“). 

5 d. 15 val. 
 Liučiūnų laisvalaikio salė 

E. Tarolienė 

Romansų ir dainų apie meilę vakaras „Ilgiuosi 
tavęs“. 

18 d. 19.00 val. 
Vilkijos gimnazijos 

iškilmių salė 

L. Maliukevičienė 
I. Štilpaitė 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 
mokymosi projekto „Adatėlė devyndarbė“ 
baigiamasis renginys(projekto veiklų pristatymas, 
kūrybinių darbų paroda). 

22 d. 12 val. 
Liučiūnų laisvalaikio salė 

E. Tarolienė 

Tradicinė šventė „Teatras Čekiškėje” (dalyvauja 
Kėdainių kc Aristavo skyriaus, Šakių raj. Plokščių 
daugiafunkcinio centro, Jurbarko kc 
Skirsnemunės,Vilkijos kc Čekiškės laisvalaikio salės 
suaugusių dramos mėgėjų kolektyvai). 

26d., 13.00 val. 
Čekiškės laisvalaikio salė 

K.Kriščiūnienė 

Padėkos koncertas Saulėtekių bendruomenės 
nariams ,,Tariame ačiū". 

26 d. 19.00 val. 
Saulėtekių laisvalaikių salė 

R. Geštautienė 
A. Mickutė 

Kūrybinės- edukacinės dirbtuvės „Šventinis namų 
dekoras“. 

Data derinama 
Vilkijos kultūros centras 

A. Junevičė 

PARODOS 
 

Pagamintų Adventinių vainikų ir puokščių paroda. 26 – 30 d. 
Čekiškės laisvalaikio salės 

fojė 

K.Kriščiūnienė 
 

Projekto „Adatėlė devyndarbė“ narių kūrybinių  
odos darbų paroda. 

Lapkričio mėn. 
Liučiūnų laisvalaikio salė 

E. Tarolienė 

  
Vytauto Didžiojo karo muziejaus kilnojama paroda 
„Pareiga ir atsakomybė“ 

Lapkričio mėnesį A. Junevičė 



 
Režisierė                                       Irena Štilpaitė 

 
KITA VEIKLA 

Liučiūnų laisvalaikio salės moterų vokalinio 
ansamblio „Griežlė“ koncertinė programa. 

Batniavos mokykla- 
daugiafunkcis centras  

(data tikslinama) 

V. Štilpa 

Liučiūnų laisvalaikio salės suaugusiųjų lėlių teatro 
„Žibinčius“ spektaklis „Piktoji gudrybė“. 

Pagėgiai  
(data tikslinama) 

E. Tarolienė 

Moterų vokalinio ansamblio ,,Akimirka“  ir moterų 
vokalinio dueto dalyvavimas su koncertine 
programa romansų vakare Batniavoje. 

Batniavos mokykla-
daugiafunkcinis centras 

(data tikslinama) 

A. Furmonas 

Dainininko Stepono Januškos koncertas. 19 d. 20 val.  
Liučiūnų laisvalaikio salė 

E. Tarolienė 

Moterų vokalinio dueto dalyvavimas su koncertine 
programaromansų vakare Viduklėje. 

20 d. 16.00 val. 
Raseinių r.Viduklės 
kultūros centras 

A. Furmonas 

Dalyvavimas Romansų vakare ,,Ilgiuosi Tavęs…" 

Padauguvos laisvalaikio salės moterų vokalinis 
ansamblis ,,Akimirka“  ir moterų vokalinis duetas; 
Saulėtekių laisvalaikio salės mišraus vokalinio 
ansamblio „Saulėtekėnai“ 

18 d. 19.00 val. 
Vilkijos gimnazijos 

iškilmių salė 

 

 A. Furmonas 

A. Mickutė 

Edukacinis užsiėmimas  „Šventės beldžias į duris” 
(Adventinių vainikų ir kalėdinių puokščių 
gaminimas). 

22d., 15.00 val. 
Čekiškės biblioteka 

K.Kriščiūnienė 
 

Suaugusiųjų  mokymų savaitė ,,Mokymosi 
siluetai“. Susitikimas su Mary Kay  atstove A. 
Poderiene. 

22 d. 16.30 
Saulėtekių laisvalaikio salė 

R. Geštautienė  
Saulėtekio 
biblioteka 

Susitikimas su jogos mokytoja Rasa, renginys 
skirtas suaugusiųjų švietimo savaitei. 

23 d. 17.45 val.  
Padauguvos laisvalaikio 

salė. 

Br. Rudžianskienė 

Funkcinė treniruotė su profesionaliu treneriu 
(užsiėmimai vyks bendradarbiaujant su Kauno 
rajono visuomeniniu sveikatos biuru). 

7, 14, 21, 28 d.18.00 val. 
Padauguvos laisvalaikio 

salė 

Br. Rudžianskienė 
 

Nemokamos treniruotės su Kauno rajono 
visuomenės sveikatos biuro treneriais. 

 9, 16, 23, 30 d.       16 val. E. Tarolienė 

Jogos treniruotė su profesionale trenere (užsiėmimai 
vyks bendradarbiaujant su Kauno rajono 
visuomeniniu sveikatos biuru). 

9, 16, 23, 30 d.18.00 val. 
Padauguvos laisvalaikio 
salė 

 
Br. Rudžianskienė 

Paruošiamieji darbai Adventiniam, Kalėdiniui 
laikotarpiui. 

Lapkričio mėn. 
antra pusė 

R. Geštautienė 


