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1.  VIZIJA IR MISIJA  

  

1.1. Vizija 

Aktyviai su bendruomene augantis, nuolat tobulėjantis, skatinantis įvairias kultūrinio laisvalaikio formas, mėgėjų ir profesionalų meną 

pristatantis centras. 

1.2. Misija 

Sudaryti sąlygas mėgėjų meno vystymuisi ir jų veiklos, tradicijų tęstinumui, naujų kultūros formų plėtrai, sklaidai ir kultūros raiškai, 

puoselėti profesionalų meną ir kultūros vertybių apsaugą, užtikrinant darnų aptarnaujamų seniūnijų bendruomenių kultūrinių poreikių tenkinimą.  

 

 

2.  2021 M. VEIKLOS PRIORITETAI  

2.1. Prioritetas. Skatinti aktyvų bendruomenių įsitraukimą į kultūrines veiklas, sudarant sąlygas įvairiai kūrybinei saviraiškai.  

2.2. Prioritetas. Aktyvinti veiklą su „Kaunas Europos kultūros sostinė 2022“ komanda, puoselėjant krašto savitumą, pristatant šiuolaikines 

kultūros formas. 

2.3. Prioritetas. Puoselėti etnokultūrą, kultūros paveldo vertybes, edukuoti visuomenę, sudarant sąlygas pažinti Lietuvos bei užsienio 

profesionalią kultūrą.  
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3.  2021 M. VEIKLOS PROGRAMOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

 Tikslas Uždaviniai Priemonės Ištekliai Atsakingas 

vykdytojas 

Terminai 

1. Užtikrinti 

kultūros centro 

kultūrinės veiklos 

ir tradicijų 

tęstinumą 

1.1. Kokybiškai, 

pritaikant naujas 

meno formas 

organizuoti kultūros 

centro tradicinius ir 

Kauno rajono 

savivaldybės 

didžiuosius metų 

renginius 

1.1.1 Kultūros centro tradiciniai ir 

pagrindiniai renginiai, akcijos: 

• Laisvės gynėjų dienos 30 – mečio 

minėjimas 

 

• Vasario 16 – osios minėjimas 

 

 

• Kovo 11 –osios minėjimas, skirtas 

Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai 

 

 

• Vokalinės muzikos festivalis 

„Įžiebkim kibirkštį vilties“ 

 

 

 

 

• Tarptautinės vaikų gynimo dienos 

renginiai 

 

 

 

• Liaudiškos muzikos kapelų šventė 

„Antanėlio gegužinė“ 

 

 

• Valstybės diena – „Tautiškos 

giesmės“ giedojimas 

 

Biudž.l. 

 

 

 

Biudž.l. 

 

 

Biudž.l. 

 

 

 

Biudž.l. 

 

 

 

 

Biudž.l. 

 

 

 

 

Param.l. 

 

 

 

Biudž.l. 

 

Kultūrinių renginių 

organizatoriai ir meno 

vadovai 

 

Kultūrinių renginių 

organizatoriai ir meno 

vadovai 

 

Kultūrinių renginių 

organizatoriai ir meno 

vadovai 

 

Režisierė 

Ežerėlio KC kultūrinių 

renginių organizatorė 

Meno vadovai 

 

 

Ežerėlio KC, Zapyškio 

LS,Ringaudų LS ir 

Alšėnų LS kultūrinių 

renginių organizatorės 

 

 

Režisierė 

Meno vadovas 

 

Ežerėlio KC, Zapyškio 

LS,Ringaudų LS ir 

 

Sausis 

 

 

 

 

Vasaris 

 

 

 

Kovas 

 

 

 

Balandis – 

gegužė 

 

 

 

 

Birželis 

 

 

 

 

Birželis 

 

 

 

Liepa 
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• Žolinės šventė bendruomenėse 

 

 

• Seniūnijų bendruomenių šventės 

 

 

 

 

• Istorinės atminties renginiai, skirti 

partizano J. Lukšos – Daumanto 100 

– osioms metinėms 

 

• Pagyvenusių žmonių dienos 

renginiai 

 

 

• Žiemos Saulėgrįžos šventė 

 

 

 

• Kalėdinės eglutės įžiebimo šventės 

 

 

 

Seniūn.l. 

Biudž.l. 

 

Biudž.l. 

Param.l. 

Seniūn.l. 

 

 

Biudž.l. 

 

 

 

Biudž.l. 

 

 

Biudž.l. 

 

 

Param.l. 

Biudž.l. 

Seniūn.l. 

Alšėnų LS kultūrinių 

renginių organizatorės 

 

Zapyškio LS, Alšėnų 

LS kultūrinių renginių 

organizatorės 

Režisierė 

Kultūrinių renginių 

organizatoriai 

 

Režisierė 

Kultūrinių renginių 

organizatoriai 

 

Kultūrinių renginių 

organizatoriai 

 

Etnografė 

Kultūrinių renginių 

organizatoriai 

 

Režisierė 

Ežerėlio KC kultūrinių 

renginių organizatorė 

 

 

 

 

Rugpjūtis 

 

Birželis - 

Rugsėjis 

 

 

 

 

Rugsėjis 

 

 

 

Spalis 

 

 

 

Gruodis 

 

 

 

Gruodis 

  1.1.2. Svarbiausi Kauno rajono renginiai, 

paskirti organizuoti Ežerėlio kultūros 

centrui: 

• Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo dienos minėjimas.  Žygis 

“Partizanų takais”, skirtas Juozo 

Lukšos – Daumanto metams 

paminėti. 

 

 

 

 

Biudž.l. 

 

 

 

 

 

 

 

Režisierė 

Alšėnų LS Kultūrinių 

renginių organizatorė 

 

 

 

 

 

 

Kovas 
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• Kauno rajono kapelų šventė 

„Skambėki, Lietuva, skambėk“ 

 

• Respublikinis aitvarų festivalis 

„Tarp žemės ir dangaus“ 

 

 

• Kariuomenės ir visuomenės 

vienybės diena  

 

 

 

• Šv. Jono atlaidai Zapyškio Šv. Jono 

Krikštytojo bažnyčios prieigose 

 

 

• Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo 

bažnyčios kalėdinės eglutės 

įžiebimo šventė 

 

Biudž.l. 

 

Biudž.l. 

Projek.l. 

 

 

Biudž.l. 

 

 

 

 

Biudž.l. 

 
 

 

 

Biudž.l. 

Režisierė 

Meno vadovas 

 

Režisierė 

Etnografė 

Zapyškio LS kultūrinių 

renginių organizatorė  

Režisierė 

 

Ringaudų LS 

kultūrinių renginių 

organizatorė  

 

Kultūrinių veiklų 

koordinatorė ir 

organizatorė 

 

Kultūrinių veiklų 

koordinatorė ir 

organizatorė 

Balandis 

 

 

 

Gegužė 

 

 

 

 

Birželis 

 

 

 

 

Birželis 

 

 

 

Gruodis 

1.2. Rengti temines 

meno mėgėjų 

kolektyvų programas 

 

 

 

1.2.1. Parengti partizaninių dainų 

koncertinę programą. 

Biudž. l. 

Asmen. l. 

Meno vadovai Sausis / birželis 

1.2.2. Parengti programas, skirtas 

valstybinių švenčių minėjimo renginiams. 

Biudž. l. 

Asmen. l. 

Visi meno vadovai Sausis / Liepa 

1.2.3. Bendradarbiauti rengiant skirtingų 

žanrų meno kolektyvų bendras koncertines 

programas. 

Biudž. l. 

Asmen. l. 

EKC meno vadovai Visus metus 

1.2.4. Atnaujinti įvairesnio žanro kūriniais 

etnokultūrines programas.  

Biudž.l. 

Asmen. l. 

Etnografas 

Folkloro ansamblių 

vadovai 

Visus metus 

1.2.5. Parengti kalendorinių švenčių 

koncertines programas ir jas atlikti renginių 

metu.  

Biudž.l. 

Asmen. l. 

Etnografas 

Folkloro ansamblių 

vadovai 

Visus metus 

1.3. Skatinti kultūros 

centro kūrybinių 

1.3.1. Skatinti tobulėti ir ugdyti 

kompetencijas, dalyvaujant seminaruose, 

Biudž. l. 

Asmen. l. 

Kultūrinių renginių 

organizatoriai 

Visus metus 
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darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimą 

mokymuose, meistriškumo kursuose ir 

tarptautinėse komandiruotėse. 

Režisierė 

Meno vadovai 

Direktorius 

1.3.2. Stiprinti informacinių technologijų 

kompetencijas, dalyvaujant nuotoliniuose 

seminaruose, įgytas žinias pritaikyti 

virtualioms veikloms. 

Biudž. l. 

Asmen. l. 

Visi darbuotojai Visus metus 

1.3.3. Sudaryti sąlygas meno vadovams ir jų 

kolektyvams dalyvauti rajoniniuose, 

respublikiniuose, tarptautiniuose 

konkursuose ir festivaliuose (dalyvaujant 

gyvai arba virtualiai). 

Biudž. l. 

Asmen. l. 

Meno vadovai 

Direktorius 

Visus metus 

1.4. Bendradarbiauti 

su seniūnijose 

esančiomis 

bendruomeninėmis 

organizacijomis,  

įstaigomis ir verslo 

įmonėmis 

 

 

1.4.1. Į ketvirtį kartą rengti kultūros tarybos 

posėdžius. 

- 

 

Kultūros centro 

tarybos pirmininkas 

Sausis 

Balandis 

Birželis 

Rugsėjis 

1.4.2. Teikti pagalbą aptarnaujamų 

seniūnijų mokyklų, darželių, bibliotekų 

bendruomenėms, organizuojant kultūrines 

veiklas. 

- Kultūrinių renginių 

organizatoriai 

Režisierė 

Visus metus 

1.4.3. Įgyvendinti bendras veiklas su 

bendruomeninėmis organizacijomis. 

- Kultūrinių renginių 

organizatoriai 

 

Visus metus 

1.4.4. Sudaryti tinkamas sąlygas TAU 

veiklai Ežerėlio kultūros centre (naudotis 

kompiuteriais, multimedija, sale, kitomis 

patalpomis ir priemonėmis) 

Projek.l. Kultūrinių renginių 

organizatoriai 

Direktorius 

Visus metus 

1.4.5. Bendradarbiauti su verslo įmonėmis 

ir skatinti jų įsitraukimą į kultūrines veiklas. 

- Kultūrinių renginių 

organizatoriai 

Direktorius 

Visus metus 

1.5. Organizuoti 

edukacines 

programas, vaikų 

vasaros užimtumą 

1.5.1. Užtikrinti etnokultūrinių edukacijų 

(sodų vėrimo, juostų audimo ir kt.) 

įgyvendinimą kultūros centro 

aptarnaujamose seniūnijose. 

Biudž. l. 

Projek.l. 

 

Direktorius 

Etnografė 

Visus metus 

1.5.2. Organizuoti aitvarų gamybos Projek.l. Zapyškio LS kultūrinių Vasaris/lapkritis 
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dirbtuvių edukacijas Zapyškyje.  renginių organizatorė 

Etnografė 

1.5.3. Organizuoti temines edukacijas pagal 

gyventojų kultūrinius poreikius 

aptarnaujamose seniūnijose: 

• Kalėdinių vainikų ir žaisliukų 

gamyba 

• Tapybos užsiėmimai 

• Kiaušinių marginimo edukacija 

• Užgavėnių kaukių gamybos 

• Kitos veiklos 

Biudž. l. 

Asmen.l. 

Kultūrinių renginių 

organizatoriai 

Etnografė 

Lapkritis/gruodis 

 

Birželis/rugpjūtis 

Visus metus 

Balandis 

1.5.4. Organizuoti virtualias edukacines 

veiklas. 

- Kultūrinių renginių 

organizatoriai 

Etnografė 

Visus metus 

1.5.5. Parengti vaikų vasaros stovyklų 

programas, gavus finansavimą, jas 

įgyvendinti. 

Projek.l. Kultūrinių renginių 

organizatoriai 

 

Kovas /lapkritis 

1.5.6. Organizuoti įvairios tematikos vaikų 

laisvalaikio užimtumo veiklas. 

Biudž. l. 

 

Kultūrinių renginių 

organizatoriai 

 

Gegužė /lapkritis 

1.6. Tirti 

aptarnaujamų 

seniūnijų gyventojų 

kultūrinius poreikius 

1.6.1. Parengti apklausos klausimyną. - Kultūrinių renginių 

organizatoriai 

Direktorius 

Liepa/rugpjūtis 

1.6.2. Atlikti ir viešinti internetinę apklausą. - Kultūrinių renginių 

organizatoriai 

Rugsėjis/spalis 

1.6.3. Susisteminti gautus aptarnaujamų 

seniūnijų apklausų rezultatus. 

- Kultūrinių renginių 

organizatoriai 

Lapkritis 

1.6.4. Atliktą tyrimą pristatyti, aptarti ir 

numatyti rekomendacijas veiklos 

pokyčiams kultūros centro kūrybinių 

darbuotojų susirinkime. 

- Direktorius Lapkritis/gruodis 

2. Stiprinti kultūros 

centro projektinę 

veiklą, aktyvinant 

bendruomeninių 

2.1. Tęsti 

„Šiuolaikinių 

seniūnijų“ projektinę 

veiklą 

2.1.1. Apklausų apie projekto veiklas 

rengimas, viešinimas, rezultatų 

apibendrinimas. 

- Ežerėlio KC ir 

Ringaudų LS 

Kultūrinių renginių 

organizatoriai 

Sausis/Vasaris 
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organizacijų 

įsitraukimą 

Kultūrinių projektų 

koordinatorė 

2.1.2. Organizuoti susitikimus su projekto 

kuratoriais, menininkais ir 

bendruomenėmis.  

- 

 

Ežerėlio KC ir 

Ringaudų LS 

kultūrinių renginių 

organizatoriai 

Kultūrinių projektų 

koordinatorė 

Visus metus 

2.1.3. Nuolat viešinti projektų veiklas, jų 

rezultatus, renginius, menininkų sukurtus 

darbus.  

Projek.l. Ežerėlio KC ir 

Ringaudų LS 

kultūrinių renginių 

organizatoriai 

Kultūrinių projektų 

koordinatorė 

Visus metus 

2.1.4. Bendradarbiavimas su kitomis 

Ringaudų seniūnijos bendruomeninėmis 

organizacijomis ir jų įtraukimas į projekto 

veiklas. 

- Ringaudų LS 

kultūrinių renginių 

organizatoriai 

Visus metus 

2.1.5. Kūrybinis darbas bendruomenėse su 

pasirinktais projekto menininkais. 

Projek.l. Ežerėlio KC ir 

Ringaudų LS 

kultūrinių renginių 

organizatoriai 

Kultūrinių projektų 

koordinatorė 

Balandis/rugsėjis 

2.1.6. Projektų kūrybinių veiklų pristatymas 

baigiamuosiuose renginiuose Ežerėlio ir 

Ringaudų seniūnijose. 

Projek.l. Ežerėlio KC ir 

Ringaudų LS 

kultūrinių renginių 

organizatoriai 

Kultūrinių projektų 

koordinatorė 

Rugsėjis 

2.2. Aktyviai 

įsitraukti į 

partnerystę su 

Kaunas 2022 

įgyvendinant 

2.2.1. Sudaryti veiklų įgyvendinimo darbo 

grupę. 

- Direktorius Vasaris 

2.2.2. Patikslinti detalią lėšų poreikio 

sąmatą ir jos pagrindimą projekto veiklų 

įgyvendinimui, rengti ataskaitas ir kitus 

Biudž. l. 

Projek.l. 

 

Direktorius 

Kultūrinių projektų 

koordinatorė 

Visus metus 
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programą „Visi kaip 

vienas“ 

dokumentus. 

2.2.3. Bendrauti ir bendradarbiauti su 

Kaunas 2022 komandos  projekto „Aitvarai 

tarp žemės ir dangaus“ kuratoriais. 

- Zapyškio LS kultūrinių 

renginių organizatorė 

Režisierė 

Kultūrinių projektų 

koordinatorė 

Vasaris / spalis 

2.2.4. Sudaryti tinkamas sąlygas 

dalyvavimui partneriams iš kitų Europos 

šalių 2021 m. festivalyje. 

Biudž. l. 

Projek.l. 

 

Direktorius Gegužė  

2.2.5. Plėsti festivalio viešųjų ryšių kanalus, 

pasitelkiant Kaunas 2022 komunikacijos 

skyriaus konsultantų pagalbą. 

Biudž. l. 

Projek.l. 

 

Zapyškio LS kultūrinių 

renginių organizatorė 

 

Vasaris / gegužė 

2.2.6. Panaudojant šiuolaikines meno 

formas ir įtraukiant šiuolaikinio meno 

menininkus, parengti 2021 m.  festivalio 

programą. 

Biudž. l. 

Projek.l. 

 

Režisierė Vasaris / gegužė 

2.2.7. Surengti aitvarų kūrybines dirbtuves 

Zapyškyje, kviečiant jose dalyvauti 

skirtingų savivaldybių atstovus. 

Projek.l. 

 

Zapyškio LS kultūrinių 

renginių organizatorė 

Etnografė 

Visus metus 

2.2.8. Į festivalio veiklas įtraukti daugiau 

vietos bendruomenių atstovų ir Kauno 

rajono bendruomeninių organizacijų. 

Projek.l. 

 

Zapyškio LS kultūrinių 

renginių organizatorė 

 

Visus metus 

2.3. Plėtoti 

savivaldybės ir 

respublikinio 

lygmens projektinę 

veiklą 

 

2.3.1. Teikti mažiausiai 5-6 projektų 

paraiškas Lietuvos kultūros tarybai. 

- Kultūrinių renginių 

organizatoriai 

Režisierė 

Etnografė 

Kultūrinių projektų 

koordinatorė 

Visus metus  

2.3.2. Teikti paraiškas Kauno rajono 

savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir 

socializacijos projektų įgyvendinimui. 

- Kultūrinių renginių 

organizatoriai 

Režisierė 

Kultūrinių projektų 

koordinatorė 

Vasaris / spalis 
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2.3.3. Finansuotus projektus įgyvendinti. Biudž. l. 

Projek.l. 

Param.l. 

Kultūrinių renginių 

organizatoriai 

Režisierius 

Kultūrinių projektų 

koordinatorė 

Visus metus 

2.3.4. Konsultuotis su Kauno rajono 

savivaldybės bendruomenių konsultantais 

dėl projektų paraiškų rengimo. 

- Kultūrinių renginių 

organizatoriai 

Režisierė 

Kultūrinių projektų 

koordinatorė 

Visus metus 

2.3.5. Dalyvauti projektų paraiškų rengimo 

ir įgyvendinimo seminaruose. 

- Kultūrinių projektų 

koordinatorė 

Visus metus 

2.3.6. Skatinti projektinę partnerystę su 

Kauno rajono ir kitų savivaldybių kultūros, 

socialinių paslaugų, švietimo įstaigomis. 

Projek.l. 

 

Kultūrinių renginių 

organizatoriai 

Kultūrinių projektų 

koordinatorė 

Visus metus 

3. Organizuoti 

renginius kultūros 

centro teritorijoje 

esančiuose kultūros 

paveldo objektuose 

3.1. Organizuoti 

Zapyškio Šv. Jono 

krikštytojo bažnyčios 

kultūrinį įveiklinimą 

3.1.1. Vykdyti ekskursijas, pristatančias 

Zapyškio miestelio ir Zapyškio Šv. Jono 

Krikštytojo bažnyčios istoriją. 

Biudž.l. Kultūrinių veiklų 

koordinatorė ir 

organizatorė 

Visus metus 

3.1.2. Organizuoti profesionalaus meno ir 

mėgėjų meno koncertines programas. 

Biudž.l. 

Projek.l. 

Kultūrinių veiklų 

koordinatorė ir 

organizatorė 

Visus metus 

3.1.3.  Parengti ir įgyvendinti edukacines 

programas. 

Biudž.l. Kultūrinių veiklų 

koordinatorė ir 

organizatorė 

Visus metus 

3.1.4. Teikti įvairaus lygmens projektų 

paraiškas ir gavus finansavimą juos 

įgyvendinti.  

Projek.l. Kultūrinių veiklų 

koordinatorė ir 

organizatorė 

Kultūrinių projektų 

koordinatorė 

Visus metus 

3.1.5. Rengti įvairaus žanro parodas, 

susitikimus, pokalbius su menininkais.  

Biudž.l. Kultūrinių veiklų 

koordinatorė ir 

organizatorė 

Visus metus 

3.1.6. Bendradarbiauti su muziejais, 

paveldo institucijomis, aukštosiomis 

- Kultūrinių veiklų 

koordinatorė ir 

Visus metus 
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mokyklomis. organizatorė 

3.2. Organizuoti 

kalendorines šventes 

kultūros paveldo 

objektų teritorijose 

3.2.1. Surengti Jorės šventės apeiginę 

programą Pyplių piliakalnyje. 

Biudž.l. Meno vadovai 

Etnografė 

Balandis 

3.2.2. Surengti Rasų šventę Altoniškių 

piliakalnyje. 

Biudž.l. Meno vadovai 

Etnografė 

Birželis 

3.2.3. Organizuoti Baltų vienybės dienos 

renginį Pyplių piliakalnyje. 

Biudž.l. Meno vadovai 

Režisierė 

Rugsėjis 

3.2.4. Organizuoti kanklininkų sambūrį 

Altoniškių piliakalnyje. 

Projek.l. Meno vadovai 

Etnografė 

Rugsėjis 

3.3. Bendradarbiauti 

su Kaunas 2022 

vykdant kultūrines 

veiklas Zapyškio Šv. 

Jono krikštytojo 

bažnyčioje 

3.3.1. Gerinti komunikaciją apie Zapyškio 

Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios veiklas, 

panaudojant Kaunas 2022 sukurtą logotipą 

ir kitas viešinimo priemones.  

Biudž.l. Kultūrinių veiklų 

koordinatorė ir 

organizatorė 

Visus metus 

3.3.2. Užmegzti ryšius su profesionalaus 

meno atlikėjais, kultūros institucijomis, 

turinčiomis panašaus pobūdžio koncertinių 

veiklų organizavimo patirties.  

Biudž.l. 

Projek.l. 

Kultūrinių veiklų 

koordinatorė ir 

organizatorė 

Visus metus 

3.3.3. Įtraukti kultūrines Kaunas 2022 

iniciatyvas į Zapyškio bažnyčios veiklų 

tinklelį. 

Projek.l. Kultūrinių veiklų 

koordinatorė ir 

organizatorė 

Visus metus 

4. Stiprinti kultūros 

centro veiklos 

administravimą ir 

savivaldą 

4.1. Gerinti kultūros 

centro  kultūrinių 

veiklų viešinimą 

4.1.1. Ruošti ir pateikti kokybiško turinio 

informaciją žiniasklaidai, Kauno rajono 

savivaldybei, kitoms viešinimo 

platformoms  

- Kultūrinių renginių 

organizatoriai 

Visus metus  

4.1.2. Nuolat administruoti Ežerėlio 

kultūros centro internetinę svetainę. 

 

- Referentė / Kultūrinių 

projektų koordinatorė 

Visus metus 

4.1.3. Maketuoti skelbimus, skrajutes, 

kvietimus ir kt. viešinimo priemones, 

panaudojant naujausias maketavimo 

programas. 

- Kultūrinių renginių 

organizatoriai 

Visus metus 

4.1.4.  Fotografuoti ir filmuoti renginius, 

kurti virtualius pristatymus, kaupti vaizdo 

- Kultūrinių renginių 

organizatoriai 

Visus metus 
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medžiagą apie kultūros centro veiklą. 

4.2. Stiprinti kultūros 

centro darbuotojų 

tarpusavio 

bendradarbiavimą 

4.2.1. Organizuoti kultūros darbuotojų 

pusryčius pagal poreikį. 

- Direktorius Visus metus 

4.2.2. Lankytis laisvalaikio salėse ir 

išsiaiškinti problemas, poreikius, aptarti 

kitus organizacinius reikalus. 

- Direktorius Visus metus 

(kas mėnesį) 

4.2.3. Organizuoti kultūrines – pažintines 

išvykas kultūros centro darbuotojams. 

Biudž. l. 

Asmen.l. 

Direktorius 

Kultūrinių renginių 

organizatoriai 

Visus metus 

4.2.4. Skirti darbuotoją – konsultantą naujai 

atėjusiems kūrybiniams darbuotojams, kad 

įgytų darbo patirties ir įgūdžių.  

- Direktorius Visus metus 

4.3. Efektyvinti 

Ežerėlio kultūros 

centro kultūros 

tarybos veiklą 

4.3.1. Pakeisti kultūros tarybos sudėtį pagal 

2020 m. atnaujintus kultūros centro 

nuostatus. 

- Direktorius Vasaris 

4.3.2. Pagal aplinkybes ir poreikį 

organizuoti kultūros tarybos susirinkimus 

gyvai ir virtualiai.  

- Kultūros tarybos 

pirmininkas 

Visus metus 

4.3.3. Išanalizuoti seniūnų pateiktus 

pasiūlymus dėl pagrindinių 2021m. renginių 

seniūnijose.  

- Kultūrinių renginių 

organizatoriai 

Sausis  

4.3.4. Kultūros tarybos veikloje didinti 

dėmesį visų seniūnijose veikiančių 

bendruomeninių organizacijų kultūriniams 

poreikiams. 

- Direktorius 

Kultūrinių renginių 

organizatoriai 

 

Visus metus 

4.4. Gerinti Ežerėlio 

kultūros centro 

materialinę bazę 

4.4.1. Įsigyti papildomų lauko pakylos 

elementų. 

Biudž. l. 

 

Direktorius Visus metus 

4.4.2. Įsigyti kompiuterinę grafikos dizaino 

programinę įrangą kultūros centro 

maketavimo darbams. 

Biudž. l. 

Projek.l. 

Direktorius Visus metus 

4.4.3. Įsigyti filmavimo įrenginį ir pagerinti 

virtualių veiklų kokybę.  

Biudž. l. 

Projek.l. 

Direktorius Visus metus 

4.4.4. Įsigyti audio monitorių kultūros 

centro renginiams. 

Biudž. l. Direktorius Visus metus 
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Param.l. 

4.4.5. Įsigyti muzikos instrumentų meno 

kolektyvams. 

Biudž. l. 

Asmen.l. 

Direktorius Visus metus 

4.4.6.Atnaujinti meno kolektyvų sceninių 

kostiumų detales pagal poreikį. 

Biudž.l. 

Asmen.l. 

Direktorius 

Meno vadovai 

Visus metus 

 

 

 

 

Veiklos programą parengė 

 

Ežerėlio kultūros centro direktorė                                                                                                        Miglė Andrejeva 


