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PANEVĖŽIO RAJONO KREKENAVOS KULTŪROS CENTRO 

2018 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 

 

 

BENDROJI DALIS 

 

 Panevėžio rajono Krekenavos kultūros centras yra biudžetinė įstaiga. Kultūros centro 

steigėjas – Panevėžio rajono savivaldybė, kurios teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės taryba. 

Kultūros centras yra juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, pavadinimą, sąskaitas banke. Kultūros 

centras yra Lietuvos kultūros centrų asociacijos narys, glaudžiai bendradarbiaujantis su šiai asociacijai 

priklausančiais kultūros centrais, dalyvauja asociacijos organizuojamuose renginiuose, konferencijose. 

Bendrauja su kitais šalies kultūros centrais, meno, mokslo įstaigomis, visuomeninėmis 

organizacijomis. 

 

ĮSTAIGOS TIKSLAI 

 

 Krekenavos kultūros centro pagrindiniai tikslai – vykdyti kultūrinės veiklos programas, 

plėtoti kultūrinių renginių įvairovę, teikti kultūrines paslaugas, prieinamas visiems piliečiams; skatinti 

kultūrinius mainus, dalyvauti rajono, regiono ir šalies renginiuose; rūpintis kultūros ir pramogų sklaida 

ugdant bendrąją visuomenės kultūrą; spręsti užimtumo, etnokultūros išsaugojimo problemas, sudaryti 

sąlygas plėtotis iniciatyvoms, saviraiškai, bendrauti ir bendradarbiauti, būti atviriems visuomenei, 

skatinti kultūrinę veiklą ir jos sklaidą; organizuoti ir vykdyti projektinę veiklą; meno mėgėjų kolektyvų 

veiklą orientuoti į vartotojų saviraiškos tenkinimą, kultūrinį visuomenės ugdymą; ieškoti ir kurti vietos 

kultūrinį identitetą; rengti ir įgyvendinti kultūrinių programų projektus. Užtikrinti tradicinių renginių 

tęstinumą – mėgėjų teatrų festivalis „Anoj pusėj Krekenavos“, trijų kartų folkloro festivalis „Mes į 

kryžkelę išėjom“, mažųjų meno mėgėjų festivalis „Vaikystė mene“, pusiaužiemio šventė 

Naujarodžiuose, vasaros pabaigos šventė Žibartonyse, Kalėdinių renginių ciklas.  

 

UŽDAVINIAI 

 

Tenkinti vietos bendruomenės kultūrinius poreikius: 

1. Organizuoti mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą. 

2. Organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimus. 

3. Organizuoti pramoginius, laisvalaikio, poilsio, edukacinius ir kitus renginius. 

4. Rūpintis vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu. 

5. Rūpintis suaugusiųjų ir vaikų mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu dainų 

šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose. 

6. Bendradarbiauti su meno, mokslo, švietimo, kultūros, jaunimo, religinėmis ir kitomis 

nevyriausybinėmis organizacijomis. 

7. Kelti darbuotojų kvalifikaciją 

8. Rūpintis papildomais veiklos finansavimo šaltiniais. 

 

LĖŠOS 

 

Steigėjo skirtos lėšos kultūrinei veiklai. 

Iš valstybės biudžeto gautos lėšos projektams įgyvendinti. 



Lėšos, gautos už teikiamas paslaugas. 

Lėšos iš privačių rėmėjų. 

 

SPECIALIŲJŲ PROGRAMŲ LĖŠOS 

 

Numatoma sukaupti specialiųjų programų lėšas už: 

1. Diskotekas su menine programa suaugusiems ir jaunimui. 

2. Kultūros centro meno mėgėjų kolektyvų koncertus kitose rajono ir šalies kultūros įstaigose. 

3. Kultūros centro ir jo padalinių salių patalpų nuoma (pagal sudarytas sutartis) mokomiesiems 

seminarams, praktiniams užsiėmimams, pristatymams, asmeninėms šventėms ir kt. su 

įgarsinimo aparatūra ir be jos. 

4. Įgarsinimo aparatūros nuoma (kai įgarsinimo paslaugas teikia kultūros centro darbuotojas). 

 

PAREIGYBĖS 

 

Krekenavos kultūros centre patvirtintos 9,5 pareigybės. Iš jų 2,5 ne kūrybinių darbuotojų. Šiuo 

metu yra laisvas 0,5 kapelos vadovo pareigybės. Vyksta aktyvi kūrybinio darbuotojo paieška. 

Kūrybinei veiklai į Linkaičius, Rutakiemį, Mitriūnus  ir kitus Krekenavos seniūnijos kaimus, kur 

nėra kultūros įstaigos planuojama siųsti darbuotojus pagal vietose esantį poreikį ir galimybes. 

 

PANEVĖŽIO RAJONO KREKENAVOS KULTŪROS CENTRO 

2018 M. RENGINIŲ PLANAS 

 

PAGRINDINIAI RENGINIAI 

 

Eil. Nr. Renginio pavadinimas Data Vieta 

1. Panevėžio rajono mėgėjų teatrų šventė-

apžiūra „Anoj pusėj Krekenavos“ 

2018-03-17 Krekenavos kultūros 

centras 

2. Folkloro kolektyvų romansų šventė „Širdis 

mana nespakain“. 

2018-04-28 Krekenavos kultūros 

centras 

3. Panevėžio rajono linijinių šokių festivalis 

„Susitikime tarp taktų“. 

2018-05-18 Krekenavos kultūros 

centras 

4. Žolinė. Chorinės muzikos festivalis „Po 

Maironio liepom“. 

2018-08-15 Krekenavos bazilikos 

aikštė 

5. Šalies trijų kartų folkloro festivalis „Mes į 

kryžkelę išėjom“. 

2018-09-02 Krekenavos miestelio 

aikštė 

6. Mažųjų meno mėgėjų festivalis „Vaikystė 

mene“.  

2018-11-15 Krekenavos kultūros 

centras 

 

VISI RENGINIAI 

 

Eil. Nr. Renginio pavadinimas Data Vieta 

1.  Žiemos šventė „Pusiaužiemis“. 2018-01-28 Krekenavos kultūros 

centro Naujarodžių 

padalinys 

2. Užgavėnių šventė. 2018-02-13 Krekenavos kultūros 

centras 

3. Lietuvos nepriklausomybės paminėjimas. 2018-02-15 Krekenavos kultūros 

centras 



4. Kaziuko mugė. 2018-03-03 Krekenavos kultūros 

centro Žibartonių 

padalinys 

5. Folkloro šventė „Oi užkilokit vartelius“. 2018-04-08 Krekenavos kultūros 

centro Naujarodžių 

padalinys 

6. Kaimiškos muzikos šventė „Mes išliksim 

jauni“. 

2018-04-20 Krekenavos kultūros 

centro Žibartonių 

padalinys 

7. Joninių šventė. 2018-06-23 Krekenavos kultūros 

centro Naujarodžių 

padalinys 

8. Joninių šventė Krekenavoje „Buvo naktys 

švento Jono“. 

2018-06-23 Krekenavos miestelio 

aikštė 

9. Akcija „Vainikas Karaliui“, skirta Lietuvos 

Valstybės dienai paminėti. 

2018-07-06 Krekenavos regioninio 

parko pojūčių takas 

10. Kraštiečių šventė „Škaplierinės atlaidai“. 2018-07-15 Rodų koplyčia 

11. Vasaros šventė „Paskutiniai vasaros 

atspindžiai“. 

2018-08-25 Krekenavos kultūros 

centro Naujarodžių 

padalinys 

12. Vasaros uždarymo šventė „Sudie, 

vasarėle“. 

2018-08-25 Krekenavos kultūros 

centro Žibartonių 

padalinys 

13. Rankdarbių parodos „Rudens spalvos “ 

atidarymas. 

2018-09-07 Krekenavos kultūros 

centro Žibartonių 

padalinys 

14. Pleneras „Rudens spalvos“. 2018-10-08 Krekenavos miestelio 

aikštė 

15. Rudens darbų pabaigtuvių šventė „Sodų ir 

daržų kraitė“. 

2018-10-13 Krekenavos kultūros 

centro Naujarodžių 

padalinys 

16. Mėgėjų teatrų komedijų festivalis „O buvo 

taip...“ 

2018-10-20 Krekenavos kultūros 

centro Žibartonių 

padalinys 

17. Kūrybinės dirbtuvės „Besišypsantis 

moliūgas“ 

2018-10-26 Krekenavos miestelio 

aikštė 

18. Krekenavos miestelio Kalėdinės eglutės 

įžiebimo šventė. Padėkos vakaras „Ačiū, 

kad esi“. 

2018-12-15 Krekenavos kultūros 

centras 

19. Kalėdinis karnavalas. 2018-12-28 Krekenavos kultūros 

centro Žibartonių 

padalinys 

20. Šeimų vakaronė – senųjų metų palydos. 2018-12-28 Krekenavos kultūros 

centro Naujarodžių 

padalinys 

  Iš viso:  

 

 Visi meno mėgėjų kolektyvai dalyvaus rajono, regiono ir respublikiniuose renginiuose, 

atrankose, festivaliuose bei Lietuvos valstybės 100-mečio Dainų šventėje. 

 Bus rengiamos parodos, organizuojamos diskotekos jaunimui ir kita pramoginė, sportinė bei 

edukacinė veikla. 



 Planuojama ir toliau vykdyti projektinius „Šeštadieninės etnokultūrinės mokyklėlės vaikams 

ir jaunimui“ bei „Gyvenimo ratu“ užsiėmimus. 

 Dalį renginiams organizuoti reikalingų lėšų planuojama gauti iš projektų. 

 Dalyvausime rengiant projektą „Kultūros paveldas, tautinis menas ir amatai tvariai regionų 

plėtrai“, kuriuo siekiama renovuoti kultūros centrą, sukurti bazę naujoms, etnokultūrinėms veikloms. 

 

_________________________________________________________________ 


