
Panevėžio rajono Krekenavos kultūros centro meno vadovės Linos Vilienės                                           

2020 m. veiklos užduotys 

 

 

Einamųjų metų veiklos 

užduotys / einamųjų metų 

užduotys 

 

 

Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo 

rodikliai                           
(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti 

rodikliai, kuriais vadovaudamasis 

vadovas/institucijos vadovas ar jo 

įgaliotas asmuo vertins, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

 

1. Panevėžio rajono 

reprezentacinio 

renginio organizavimas 

Suorganizuoti Panevėžio 

rajono folkloro ansamblių 

apžiūrą-festivalį „Par šilalį 

jojo“ 

Suorganizuoti Panevėžio 

rajono folkloro ansamblių 

apžiūrą-festivalį „Par šilalį 

jojo“ (vieta, scenarijus, 

vedimas, kulinarinis paveldas, 

kolektyvų sukvietimas, 

reklama, prizai ir t.t) 

2. Populiarinti ir skleisti 

etninę kultūrą. 

1. Suorganizuoti trijų kartų 

folkloro festivalį „Mes į 

kryžkelę išėjom“. 

 

 

 

2. Suorganizuoti šventę-

koncertą – tradicinių romansų 

atlikėjų šventė „Širdis mana 

nespakaina“. 

 

 

3. Sukurti 5 folkloro 

dainininkių grupės „Lokauša“ 

koncertines programas. 

 

 

 

 

4. Suorganizuoti etninę kultūrą 

populiarinančius renginius 

Krekenavoje. 

 

 

 

 

 

5. Organizuoti folkloro 

ansamblio „Lokauša“ 

koncertines išvykas. 

1. 2020 m. rugpjūčio 30 d. 

surengti festivalį „Mes į 

kryžkelę išėjom“ (folkloro 

ansambliai, tautodailininkai, 

amatininkai, kulinarinio 

paveldo propaguotojai). 

2. 2020 m. gegužės 9 d. 

surengti tradicinių romansų 

atlikėjų šventę-koncertą 

„Širdis mana nespakaina“ 

(folkloro ansambliai, bilietai 3 

eurai). 

3. Sukurti 5 koncertines 

programas: „Ant melsvo ežero 

bangų“, „Kovos laukuose tu 

žūvai“, „Tegul jų dainos 

skamba ir vėlei“, „Mes į 

kryžkelę išėjom“, „Krekenavos 

krašto rateliai ir pasakojimai“. 

4. 2020 m. suorganizuoti: 

„Trijų karalių vaikštynes“ 

(Krekenavos mstl. ir 

apylinkėse), „Užgavėnių 

vaikštynes“ (Krekenavos mstl., 

Linkaučių k.), „Advento 

vkaras“ (Krekenavosmstl., 

Linkaučių k.) 

5. Suorganizuoti 5 folkloro 

ansamblio „Lokauša“ 

koncertines išvykas Panevėžio 

ral. Ir kituose rajonuose. 



3. Žmogiškųjų išteklių 

paieška. 

Pasikviesti į folkloro ansamblį 

naujų narių. 

Į kolektyvą kviesti naujus 

narius. 

4. Vykdyti projektus. 1. Organizuoti „Šeštadieninės 

etnokultūrinės mokyklėlės 

vaikams ir jaunimui 

užsiėmimus. 

2. Organizuoti edukacines 

programas „Gyvenimo ratu“. 

 

 

3. Lietuvos kultūros tarybai 

pateikti du projektus. 

 

 

4. Konsultuoti kolegas 

projektų rašymo klausimais. 

1. Vieną kartą per mėnesį 

(šeštadieniais). 

 

 

2. Du kartus per mėnesį 

(pirmadieniais, vieną 

Krekenavoje, kitą 

Linkaučiuose). 

3. Pateikti du projektus: 

„Šeštadieninė etnokultūrinė 

mokykla vaikams ir jaunimui“ 

bei „Gyvenimo ratu“. 

4. Suteikti 5 konsultacijas. 

5. Bendradarbiauti 

kuriant ir įgyvendinant 

kultūros paso 

programas Krekenavos 

kultūros centre. 

Padėti sukurti 2 kultūros paso 

programas. 

Sukurtos ir įgyvendintos 

kultūros paso veiklos. 

6. Kelti kvalifikaciją. Dalyvauti 

mokymuose/seminaruose. 

2020 m. išklausyti 20 val. 

mokymų/seminarų. 

_____________________________ 

 

 

 


