
              

 

 Kruonio kultūros centro 2016–2018 m. 

strateginio veiklos plano priedas 

 
 

KRUONIO KULTŪROS CENTRO 

2016 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 

 

       Programos parengimo argumentai: 

       Programa parengta vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės 2016 metų kultūros 

programos 03.01 tikslu „Gerinti kultūrinės aplinkos ir paslaugų kokybę bei prieinamumą“ bei  

Kruonio kultūros centro 2016-2018 m. strateginiu veiklos planu.  

       Veiklos programos   tikslai yra tęstiniai, jais  siekiama tobulinti teikiamų paslaugų kokybę, 

vykdant kultūros centro nuostatuose patvirtintas funkcijas ir 2016–2018 m. strateginiame plane 

numatytus tikslus ir uždavinius. 

      Programoje numatytomis priemonėmis siekiama sudaryti sąlygas Kruonio seniūnijos 

bendruomenei dalyvauti kultūrinėje veikloje, vykdyti sociokultūrinę ir  edukacinę veiklą, saugoti ir 

populiarinti etninę kultūrą bei kultūros paveldą. 

Biudžetiniai metai 2016 

Programos 

koordinatorė 

Daiva Mockuvienė, Kruonio kultūros centro direktorė              

Programos 

vykdytojas 

Kruonio kultūros centras 

 

Etatai 12,6 

Kodas Programos tikslo pavadinimas 

01 

 

Sudaryti galimybes tenkinti Kruonio seniūnijos gyventojų kultūrinius 

poreikius, vykdant sociokultūrinę, kūrybinę meninę, kultūrinio turizmo 

bei pramogų organizavimo veiklą.  

Tikslo įgyvendinimo aprašymas: 

       Atsižvelgiant į Kruonio seniūnijos bendruomenės kultūrinius poreikius, kultūros centras 

organizuoja kultūrinę veiklą bei paslaugas, kuriomis sudaro sąlygas pažinti ir puoselėti savo krašto 

tradicijas, etninę kultūrą, istorinį paveldą, skatina pilietiškumą bei bendradarbiavimą. Taip pat šia 

programa siekiama užtikrinti profesionalaus meno sklaidą regione, mėgėjų meno tęstinumą bei 

edukacinę švietėjišką veiklą. Veikla vykdoma kultūros centre ir Vilūnų, Kalvių bei Darsūniškio 

struktūriniuose padaliniuose, aplinkiniuose seniūnijos kaimuose, netradicinėse gamtos erdvėse  ir 

paveldo objektuose : Kruonio Šv. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčioje, Kalvių Šv. 

Antano Paduviečio bažnyčioje, Darsūniškio Šv. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, 

Oginskių dvarvietėje, Gojaus šile, Darsūniškio piliavietėje prie Nemuno, Kalvių ir Vilūnų ežerų 

pakrantėse, Kruonio bendruomenės poilsio aikštelėje, parkuose, prie piliakalnių.  

 

Rezultato kriterijus: 

       Veikloje dalyvaujančių seniūnijos gyventojų  skaičiaus pokytis, palyginus su 2015 metais.  

         

01.01. Uždavinys.  Sudaryti sąlygas etninės kultūros puoselėjimui ir sklaidai, užtikrinti 

kalendorinių švenčių tęstinumą, mėgėjų meno bei kūrybinių būrelių, profesionalaus meno ir 

sociokultūrinę veiklą. 

Produkto kriterijai:  

Etninės kultūros renginių skaičius.  

Parengtų ir vykdomų edukacinių programų skaičius. 
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Mėgėjų meno kolektyvų bei  kūrybinių būrelių skaičius, dalyvių juose skaičius.  

Profesionalaus meno ir kitų renginių skaičius. 

01.01.01. Priemonė. Organizuoti etninės kultūros renginius, parodas ir edukacines programas. 

Kaip ir kasmet bus organizuojamos tradicinės kalendorinės šventės: Trys karaliai, Šv. Agota, Šv. 

Kazimieras, Jurginės, Žiemos žūklės šventė, Rasos, Vasaros lygiadienio šventė, Žolinė Darsūniškyje, 

adventinės popietės, Užgavėnės, Pusiaužiemio, Užgavėnių, Atvelykio, Joninių šventės Kruonyje  ir 

visuose struktūriniuose padaliniuose, regioninė liaudiškos muzikos šventė „Subatos vakarėlis“ 

Vilūnuose, „Baltų laužų sąšauka“ prie Maisiejūnų piliakalnio ir vietos bendruomenių metams skirtas 

renginys Vilūnuose. Kultūros centras organizuos susitikimus su etninę kultūrą, amatus bei liaudies 

mediciną puoselėjančiais vietos ir kitų rajonų žmonėmis, tautodailininkais, rengs karpinių, mezginių, 

liaudies tapybos ir kitų tautodailės rūšių parodas, seminarus, bendradarbiaus ir konsultuosis su 

Kaišiadorių muziejaus, LLKC specialistais etninės kultūros puoselėjimo klausimais. Bus vykdomos 2 

edukacinės programos etninės kultūros tematika: „Užgavėnių personažai ir kaukės“ ir  „Velykų 

margučiai ritas“ Kruonyje. Taip pat bus parengta nauja edukacinė programa Darsūniškio 

struktūriniame padalinyje, skirta  rankų darbo lėlėms siūti.  

 

01. 01. 02. Priemonė. Užtikrinti mėgėjų meno ir kūrybinių būrelių veiklą. 

 

    Kruonio kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai Brasta, Bildukai, Svaja, Retro, Anglininkų kaimo 

ansamblis ir Vilūnų liaudies kapela rengia ir vykdo koncertines bei menines metines programas, 

teikia ketvirčio atsakaitas bei vykdo aktyvią koncertinę veiklą. Kolektyvų vadovų iniciatyva 

Kalviuose bus rengiama tradicine tapusi jubiliejinė regioninė vaikų ir jaunimo mėgėjų teatro  šventė  

„Teatralų scena 2016“ bei liaudiškos muzikos šventė  „Subatos vakarėlis ir Vilūnų kapelos 15 m. 

gyvavimo sukaktis. Taip pat mėgėjų kolektyvai atstovaus Kaišiadorių rajone organizuojamuose 

renginiuose „Skambėkit Kaišiadorys“ ir Rudens šventėje, kitų savivaldybių organizuojamuose 

renginiuose, festivaliuose,  respublikiniame konkurse „Sidabriniai balsai“.  

    Kultūros centre veikia trys kūrybiniai būreliai: „Karpinių kraitė“, keramikos būrelis „Molinukas“ 

vaikams ir moterų klubas „Vilūnė“ suaugusiems ir aktyvios veiklos būrelis „Laisvalaikio salė“ 

jaunimui ir suaugusiems. Būreliai vykdys ir tobulins parengtas metines veiklos programas, sieks 

pritraukti naujų narių, viešins savo veiklą organizuodami savo veiklos kūrybines parodas centre ir 

kitose rajono įstaigose. Kruonio kultūros centre būrelių veikla nemokama.    

 

01.01.03. Priemonė. Valstybės dienų, atmintinų datų, tradicinių ir pramoginių renginių 

organizavimas.  

 

Bus organizuojami renginiai Valstybės atmintinoms datoms pažymėti: Sausio 13- osios akcija centre 

ir struktūriniuose padaliniuose, Vasario 16-osios minėjimas Kruonio šile, Kovo 11- osios minėjimas 

Kalviuose,  Lietuvos himno giedojimas liepos 6-tąją, žydų genocido dienos paminėjimas 

Darsūniškyje. Taip pat bus organizuojami kiti tradiciniai sociokultūriniai renginiai: Šeimų šventė 

Darsūniškyje skirta šeimos dienai paminėti, muzikos vakaras „Po vasaros dangumi“ Vilūnų ežero 

poilsiavietėje, seniūnijos „Padėkos šventė“, „Gatvės muzikos koncertas“ ir Vasaros palydos 

Kruonyje,  Vasaros atidarymo,  derliaus šventė „Rudens kraitė“ ir retro vakaras „Žvaigždžių šypsenoj 

paskendę“  Kalviuose, 8 Kraštiečių šventė Migonyse, akcija „Laužų sąšauka“ ant Maisiejūnų 

piliakalnio, Kalėdinės mugės ir eglės įžiebimo šventė su Kalėdų seneliu bei Naujųjų metų sutiktuvės. 

Siekiant užtikrinti profesionalaus meno sklaidą bus organizuojami tradiciniai profesionalaus meno 

renginiai „Renesanso naktys Kruonyje“, „Sakralinis ruduo“ bei renginys skirtas Darsūniškio herbo 

225 jubiliejui pažymėti.  Bus organizuojamos įvairios kūrybinės dirbtuvės vaikams ir jaunimui, 

dieninė vasaros stovykla Kalviuose, rengiami susitikimai su įvairių profesijų žmonėmis.  
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01. 02. Uždavinys. Organizacinė ir ūkinė veikla. 

 

Produkto kriterijai: 

       Kvalifikaciją kėlusių specialistų skaičius. 

       Susitikimų su socialiniais partneriais skaičius. 

       Papildomai pritrauktų lėšų suma.  

       Informacijos apie kultūros centro veiklą spaudoje ir internetinėje erdvėje skaičius.  

 

01.02.01. Priemonė.  Darbuotojų profesionalumo ir kvalifikacijos kėlimas. 

 

        Centro kultūros darbuotojai dalyvaus kitų įstaigų organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo 

seminaruose, tobulins žinias įvairiuose mokymuose.  

            

01.02.02. Priemonė. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.  

  

      Bus organizuojami susitikimai su vietos socialiniais partneriais: seniūnija, kaimo 

bendruomenėmis ir kitomis vietos įstaigomis. Kultūros centras organizuos pasitarimus kultūros 

klausimais, pristatys įstaigos veiklos planą bei teiks ataskaitas. 

 

01.02.03. Priemonė. Papildomų lėšų kultūrinei veiklai pritraukimas.  

 

      Naudojantis  paramos gavėjo statusu, planuojama gauti papildomų paramos lėšų, iš nuomojamo 

turto surinkti specialiųjų lėšų darbo aplinkos kokybei gerinti bei vykdyti projektinę veiklą centro  

kultūrinei veiklai vykdyti.  Taip pat bus teikiami projektai bei ieškoma kitų finansavimo šaltinių  

renginiams „Baltų vienybės ugnies sąšauka prie Maisiejūnų piliakalnio“,  „Renesanso naktys 

Kruonyje“, Darsūniškio  herbo 225 jubiliejui pažymėti bei knygos apie Kruonį išleidimui.  

  

 

01.02.04. Priemonė. Informacijos apie centro veiklą sklaida.  

 

       Centras teiks kuo išsamesnę informaciją apie vykdomą veiklą bendradarbiaudamas su vietos 

spauda, platins ir viešins naujienas per socialinius tinklus bei centro internetinėje svetainėje 

www.kruoniokc.lt , socialinių partnerių, Kaišiadorių rajono savivaldybės internetiniuose tinklapiuose.  

 

 

http://www.kruoniokc.lt/


 

2016 m. veiklos programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 

 

Vertinimo 

kriterijaus kodas 

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai 2016 metų 2017 metų 2018 metų 

 Sudaryti galimybes tenkinti Kruonio seniūnijos gyventojų kultūrinius 

poreikius, vykdant sociokultūrinę, kūrybinę meninę, kultūrinio 

turizmo bei pramogų organizavimo veiklą. 

   

R-01-01 Veikloje dalyvaujančių seniūnijos gyventojų  skaičiaus pokytis, palyginus 

su 2015 metais. 

+ 5 +5 +5 

 Sudaryti sąlygas etninės kultūros puoselėjimui ir sklaidai, užtikrinti 

kalendorinių švenčių tęstinumą, mėgėjų meno bei kūrybinių būrelių, 

profesionalaus meno ir sociokultūrinę veiklą. 

   

P-01-01-01 Etninės kultūros renginių skaičius 

 

30 30 30 

P-01-01-02 Parengtų ir vykdomų edukacinių programų skaičius.             3 3 3 

P-01-01-03 Mėgėjų meno kolektyvų pasirodymų bei  kūrybinių būrelių organizuotų 

parodų skaičius.  

           50 50 50 

P-01-01-04  Profesionalaus meno ir kitų renginių skaičius. 140 140 140 

 Organizuoti administracines ir ūkines veiklas 

 

   

P-01-02-01 Kvalifikaciją kėlusių specialistų skaičius. 

 

6 6 6 

P-01-02-02 Susitikimų su socialiniais partneriais skaičius. 

 

6 6 6 

P-01-02-03 Papildomai pritrauktų lėšų kultūrinei veiklai suma. 

 

 1000 Eur 1000 Eur 1000 Eur 

P-01-02-04 Informacinių pranešimų, straipsnių, fotoreportažų apie kultūros centro 

veiklą spaudoje ir internetinėje erdvėje skaičius. 

20 20 20 

 

 


