
 

 
PATVIRTINTA 
Vievio kultūros centro direktoriaus 
2018 m. vasario 28 d. 
įsakymu Nr. (1.2)-6 

 
 

VIEVIO KULTŪROS CENTRAS 
 (savivaldybės administracijos, seniūnijos, savivaldybės biudžetinės įstaigos pavadinimas) 

 
 

2018 METŲ VEIKLOS PLANAS 
 

I. BENDROJI INFORMACIJA 
 

Vievio 
kultūros 
centras 

Įstaigos pavadinimas, adresas 
Vievio kultūros centras, Trakų g. 7, LT-21381 Vievis 
Įstaigos vadovas 
Direktorė Audronė Stepankevičiūtė 
Bendros žinios apie steigėją (steigėjas, įstaigos paskirtis ir t.t.) 
Vievio kultūros centro steigėja ir savininkė yra Elektrėnų savivaldybė. Savininko          
teises ir pareigas įgyvendina Elektrėnų savivaldybės taryba. 

Vievio 
kultūros 
centro vidinė 
struktūra  

Pareigybių skaičius – 12, etatų skaičius – 10,25. Iš viso darbuotojų – 17, iš jų               
kultūros darbuotojų – 14. 
Darbuotojų išsilavinimas: aukštasis – 14, spec. vidurinis – 1, vidurinis – 2.  

Vievio kultūros centro misija – ugdyti gerbiančią kultūros tradicijas ir atvirą kultūros inovacijoms             
bendruomenę ir kiekvieną jos narį – aktyvų kultūros produkto kūrėją ir vartotoją. 
 
Vievio kultūros centro tikslas – puoselėti Elektrėnų savivaldybės kultūros tradicijas, kurti naujas,            
rūpintis bendru Elektrėnų savivaldybės gyventojų kultūros ugdymu. 
 
Šiam tikslui įgyvendinti keliami šie uždaviniai: 
1. Sudaryti sąlygas laisvalaikio užimtumui įvairių kultūrinių interesų ir pomėgių asmenims; 
2. Vykdyti rinkodaros darbą, palaikyti bendradarbiavimo ryšius su seniūnijomis, įvairiomis kultūros,          

pramogų paslaugas teikiančiomis institucijomis ir verslininkais; 
3. Rengti veiklos planus, projektus, juos įgyvendinti; 
4. Dalyvauti savivaldybių, šalies, tarptautinių programų konkursuose papildomam finansavimui 

gauti; 
5. Telkti visuomenines organizacijas, mėgėjų meno kolektyvus, kultūros ir švietimo darbuotojus,          

menininkus, siekiančius populiarinti krašto kultūrą; 
6. Organizuoti profesionalaus meno pristatymą; 
7. Vykdyti kitą kultūrinę veiklą, skatinančią žmogaus kūrybines galias ir tenkinančią visuomenės           

kūrybinius poreikius. 
 
Veikla: 
1. Kultūrinių renginių – festivalių, švenčių, koncertų, parodų, vakaronių, diskotekų, poilsio vakarų,           

paskaitų, edukacinių užsiėmimų, seminarų ir kt. – inicijavimas, organizavimas ir koordinavimas;           
valstybinių švenčių ir atmintinų datų paminėjimo organizavimas. 
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2. Profesionalaus meno sklaida. 
3. Mėgėjų meno kūrybinė veikla. 
4. Vievio trečiojo amžiaus universiteto (Vievio TAU) veikla. 
5. Jaunimo ir vaikų neformalaus ugdymo veikla. 
6. Projektų rengimas, įgyvendinimas; tarp jų: 
6.1. Lietuvos kultūros tarybos finansuojami projektai, 
6.2. Tarptautiniai jaunimo mainai. 
6.3. Europos savanorių veikla (priimančioji organizacija). 

 
 

II. MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVŲ VEIKLA 
 

1. Mėgėjų meno kolektyvų ir būrelių sąrašas 

Eil.  

Nr. 

Kolektyvo /būrelio pavadinimas Dalyvių 
skaičius 

Kolektyvo/ būrelio veiklos 
stažas  

1. Kamerinis choras „Con moto“ 30 21 m. 

2. Kaimo kapela „Pylimėlis“ 13 18 m. 

3. Moterų choras „Vieva“ 17 10 m. 

4. Moterų tautinių šokių kolektyvas „Verpstė“ 12 6 m.  

5. Vokaliniai ansambliai 18 7 m. 

6. Vaikų šokio teatras 20 3 m. 

7. Floristikos būrelis 20 5 m.  

8. Vaikų lėlių teatriukas „Vievukas“ 19 5 m. 

9. Dramos studija „Vievio teatras“ 13 3 m. 

10. Senjorų choras 24 4 m. 

11. Linijinių šokių būrelis „VievioLin“ 27 1 m. 

 
2. Mėgėjų meno kolektyvų kategorijos: 
 

Kolektyvai pagal meninį lygį, veiklą ir pasiekimus įvertinti šiomis kategorijomis: 
Kamerinis choras „Con moto“ – I kategorija 
Moterų ansamblis „Con moto“ – I kategorija 
Moterų choras „Vieva“ – III kategorija 
Vaikų lėlių teatriukas „Vievukas“ – II kategorija 
Senjorų choras – III kategorija 
Dramos studija „Vievio teatras“ – III kategorija 
 

3. Mėgėjų meno kolektyvų planuojamų renginių skaičius: 
Vietiniuose renginiuose - 70.  
Koncertinėse išvykose/išvykstamose parodose - 25.   
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VIEVIO KULTŪROS CENTRO 
2018 METŲ RENGINIŲ PLANAS 

 
Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas Data Renginio vieta 

1. Lėlių teatriuko „Vievukas“ spektaklis 
„Greitoji pagalba“ 

Sausio 4 d. Pylimų lopšelis-darželis 

2.  Vievio meno mokyklos mokinių 
paroda sausio 13-osios įvykiams 

atminti.  

Sausio 12 d. Vievio kultūros centras 

3.  Dokumentinių filmų peržiūros, skirtos 
sausio 13-osios įvykiams atminti 

Sausio 12 d. Vievio kultūros centras 

4.  Prisiminimų vakaras „Atminimo 
laužas“ 

Sausio 12 d. Vievio miesto aikštė 

5. Muzikos ir poezijos koncertas 
„Lietuviais esame mes gimę“, skirtas 

Laisvės gynėjų dienai paminėti 

Sausio 14 d. Šv. Onos bažnyčia 

6.               „ Atminimo šviesos “ 
       Laisvės  gynėjų dienos minėjimas 

Sausio 13 d. Kazokiškių 
sporto stadionas 

7. Vievio kultūros centro meno mėgėjų 
kolektyvų koncertų ciklas  

„Šitam dideliam būry“, skirtas 
Lietuvos valstybės atkūrimo 

100-mečiui paminėti 

Sausio 19 d. 
Vasario 2 d. 
Kovo 8 d. 

Vievio gimnazija 

8. Užgavėnių šventė 
 „ Žiema, žiema, bėk iš kiemo...“ 

Vasario 13 d. Vievio miesto aikštė,  
Vievio paplūdimys 

9. Koncertas, skirtas  
Lietuvos valstybės atkūrimo 

100-mečiui paminėti 

Vasario 15 d. Vievio gimnazija 

10. Šventinis renginys, skirtas 
Lietuvos valstybės atkūrimo 

100-mečiui 
„ Mūsų 100-mečio Lietuva “ 

Vasario 15 d. Kazokiškių 
 kultūros namai  

11. Kaziuko mugė Kovo 1 d. Vievio pradinė mokykla 
12. Koncertas, skirtas 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
dienai paminėti 

Kovo 9 d. Vievio gimnazija 

13. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
 dienos minėjimas 

Kovo 9 d. Kazokiškių 
seniūnijos salė 

14.  Solistų ir vokalinių ansamblių 
festivalis 

„Vieversija – 2015“, skirtas Lietuvos 
valstybės atkūrimo 100-mečiui 

paminėti 

Kovo 17-18 d. Vievio pradinė mokykla 

15.  „ Saugokime žemę “ sueiga, skirta 
 Pasaulinei Žemės dienai minėti 

Kovo 20 d. Kazokiškių 
seniūnijos salė 

 16. Elektrėnų sav. mėgėjų dramos 
kolektyvų festivalis „Šalia...“ 

Kovo 24-25 d. Vievio gimnazija 

17.  „ Margučių 100-mečio raštai “ 
Parodėlėje vaikų darbai 

Balandžio 4 d. Kazokiškių 
seniūnijos salė 
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18. Kultūros dienos paminėjimas Balandžio 15 d. Vievio gimnazija 
19.  Senjorų meno mėgėjų VIII-asis 

festivalis „Su pavasariu širdy“, skirtas 
Lietuvos valstybės atkūrimo 

100-mečiui paminėti 

Balandžio 22 d. Vievio gimnazija 

20. Koncertas Motinos dienai paminėti 
„Tau, mama“ 

Gegužės 4 d. Vievio gimnazija 

21. Koncertas Mamos dienai paminėti 
„ Saugokime savo Mamas “ 

Gegužės 6 d. Kazokiškių 
 bažnyčia 

22. Elektrėnų savivaldybės XI-asis savos 
kūrybos konkursas, skirtas Lietuvos 

valstybės atkūrimo 100-mečiui 
paminėti 

Gegužės 7 d. Vievio biblioteka 

23. Gatvės muzikos diena Gegužės mėn. Vievio miesto aikštė 
24. Chorų festivalis „Mūsų dainose, 

skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-mečiui paminėti 

Gegužės 26-27 
d. 

Vievio miesto aikštė  

25. Šventė, skirta Tarptautinei vaikų 
gynimo dienai paminėti  

„Vilties  žiedai“ 

Birželio 1 d. Vievio miesto aikštė 

26.  „ Vaikystė tarp drugelių “. 
Popietė Tarptautinei vaikų 
 gynimo dienai paminėti 

Birželio 1 d. Kazokiškių 
 sporto stadionas 

27.   „ Bars bars, tėvelis bars..“ 
Koncertas skirtas Tėvo dienai 

Birželio 4 d. Kazokiškių 
 kultūros namai 

28. Renginys, skirtas Gedulo ir vilties 
dienai paminėti 

Birželio 14 d. Vievio miesto aikštė 

29. Gedulo ir vilties 
 dienos minėjimas 

Birželio 14 d. Kazokiškių 
 seniūnijos salė 

30. Vaikų dieninė stovykla Birželio 18-29 d. Vievio pradinė mokykla 
31. Joninių renginys 

 „ 100 Jonų susirinko “ 
Birželio 21 d. Kazokiškių kultūros namų 

parkas 
32. Rasų šventė Birželio 22 d. Vievio miesto aikštė 

Vievio paplūdimys 
33. Renginys, skirtas Valstybės dienai 

paminėti 
„100–mečio giesmė Lietuvai“ 

Liepos 6 d. Vievio miesto aikštė 

34.  Valstybės dienai paminėti 
 „ 100-mečio giesmė  Lietuvai „ 

Liepos 6 d. Kazokiškių 
 sporto stadionas  

35.  Šaškių ir šachmatų turnyras  
„Vievio Rikis“ 

Liepos 22 d. Vievio pradinė mokykla 

36. Oninės Liepos 29 d. Vievio miesto aikštė 
37. Paroda Žolinės dienai 

„ 100 žolynų spalvos “ 
Rugpjūčio 14 d. Kazokiškių seniūnijos salė  

38. Žolinė Rugpjūčio 15 d. Vievio miesto aikštė 
39. Vasaros palydų šventė.  

Jaunimo menų festivalis 
Rugpjūčio 29 d. Vievio miesto aikštė 

40. Vasaros palydų šventė 
“ 100 gandrų išskrido “ 

Rugpjūčio 31 d. Kazokiškių sporto stadionas  

 
 



5 

41. Mokslo ir žinių diena 
„ Naujas 100-mečio slenkstis “ 

Rugsėjo 1 d. Kazokiškių mokyklos salė  

42. Foto paroda seniūnijos sodybų 
„ 100 vasaros žiedų “ 

Rugsėjo 20 d. Kazokiškių seniūnijos salė  

43. Rudens šventė Rugsėjo mėn. Vievio miesto aikštė 
44. Klasikinės muzikos koncertas, skirtas 

Tarptautinei muzikos dienai 
Rugsėjo 30 d. Vievio bažnyčia 

45.  Derliaus pabaigtuvės 
 „ 100 gėrybių juostoje “ 

Spalio 12 d. Kazokiškių seniūnijos salė  

46. Renginys neįgaliųjų ir pagyvenusių 
žmonių dienai paminėti 

„ Senjorai, pabendraukime..“ 

Spalio 26 d. Kazokiškių kultūros namai  

47. Klasikinės muzikos ir poezijos 
vakaras „Amžinybės šviesa“ 

Spalio 29 d. Vievio pradinė mokykla 

48.  Liaudiškos muzikos kapelų XVI-oji 
šventė 

„Stovi malūnas prie kelio“ 

Lapkričio 18 d. Vievio gimnazija 

49. Edukacinė Advento vainiko 
 pynimo valandėlė 

Lapkričio 23 d. Kazokiškių seniūnijos salė  

50. Advento popietė 
 „ Budėkime kartu “ 

Gruodžio 2 d. Kazokiškių parapijos namai  

51. Eglutės įžiebimo šventė Gruodžio 13 d. Vievio miesto aikštė 
52. Kalėdinis padėkos koncertas Gruodžio 21 d. Vievio gimnazija 
53. Kalėdinė eglutė vaikams 

 „ 100 stebuklų mažiesiems “ 
Gruodžio 28 d. Kazokiškių kultūros namai  

54. Šventiška vakaronė 
„ 100-mečio metus palydint..“ 

Gruodžio 29 d. Kazokiškių kultūros namai  

55. Protų mūšiai Vieną kartą per 
mėnesį 

Vievio biblioteka 

56. Profesionalių atlikėjų koncertų, 
spektaklių, parodų  organizavimas 

Visus metus Vievio gimnazija, 
Vievio meno mokykla, 

Vievio pradinė mokykla, 
Vievio biblioteka 

57. Vievio TAU paskaitos ir praktiniai 
užsiėmimai 

Nuo sausio iki 
gegužės mėn., 
nuo spalio iki 
gruodžio mėn. 
visomis darbo 

dienomis 

Vievio gimnazija, 
Vievio meno mokykla, 

Vievio pradinė mokykla, 
Vievio biblioteka, 
Vievio seniūnija 
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VIEVIO KULTŪROS CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS 
 

Priemonės 
kodas 

Priemonės 
pavadinimas Veiksmo pavadinimas 

Proceso ir / ar indėlio 
vertinimo kriterijų Atsakingi vykdytojai 

Įvykdymo 
terminas 

(ketvirčiais) 

Asignavimai 
(Eur) pavadinimas reikšmė 

05 Kultūros veiklos ir sporto plėtojimo programa 
01 01 Skatinti kultūrinę ir sportinę veiklą savivaldybėje 

01 01 01 Skatinti profesionaliojo ir mėgėjiško meno plėtrą 
01 01 03 Vievio kultūros 

centras 
Tradiciniai renginiai (valstybinių švenčių minėjimai,     
festivaliai, konkursai, edukaciniai ir kt.). 

Renginių 
skaičius 

90 Renginių organizatorė ir 
jaunimo kultūrinės 
veiklos vadybininkė A. 
Muškietaitė,  
mėgėjų meno veiklos 
koordinatorė R. 
Kanašonkienė 

I–IV 5SB – 126 310 (iš 
jų turtui įsigyti 
4 000) 
5SB (SP) – 200  

Renginiai vaikams ir jaunimui Renginių 
skaičius 

30 Jaunimo kultūrinės 
veiklos vadybininkė A. 
Muškietaitė 

I–IV 

Etnokultūriniai renginiai arba renginiai turintys     
etnokultūrinių elementų 

Renginių 
skaičius 

15 Renginių organizatorė A. 
Muškietaitė 

I–IV 

Vievio trečiojo amžiaus universiteto veikla (paskaitos,      
praktiniai užsiėmimai, edukacinės išvykos ir kt.). 

Renginių 
skaičius 

40 Renginių organizatorė ir 
jaunimo kultūrinės 
veiklos vadybininkė A. 
Muškietaitė,  
mėgėjų meno veiklos 
koordinatorė R. 
Kanašonkienė 

I–IV 

Profesionalaus meno sklaida (koncertai, parodos,     
spektakliai ir kt.) 

Renginių 
skaičius 

10 Renginių organizatorė A. 
Muškietaitė 

I–IV 

Mėgėjų meno kolektyvai, būreliai, studijos Skaičius 11 Mėgėjų meno veiklos 
koordinatorė R. 
Kanašonkienė 

I–IV 

Mėgėjų meno kolektyvų, būrelių, studijų dalyviai Skaičius 205 Mėgėjų meno veiklos 
koordinatorė R. 
Kanašonkienė,  
mėgėjų meno kolektyvų, 
būrelių, studijų vadovai 

I–IV 
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Mėgėjų meno kolektyvų, būrelių, studijų 
koncertinė/parodinė veikla vietiniuose renginiuose 

Koncertų/ 
sceninių 
pasirodymų/
parodų 
skaičius 

70 Renginių organizatorė A. 
Makarevičiūtė,  
mėgėjų meno veiklos 
koordinatorė R. 
Kanašonkienė,  
mėgėjų meno kolektyvų, 
būrelių, studijų vadovai 

I–IV 

Mėgėjų meno kolektyvų, būrelių, studijų 
koncertinės/parodinės išvykos 

Koncertų/ 
sceninių 
pasirodymų/
parodų 
skaičius 

25 Mėgėjų meno veiklos 
koordinatorė R. 
Kanašonkienė, 
mėgėjų meno kolektyvų, 
būrelių, studijų vadovai 

I–IV 

Projektinė veikla Finansavimą 
gavusių 
projektų 
skaičius 

3 Projektų vadovė Saulė 
Vyšniauskaitė 

I–IV 

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas Kvalifikaciją 
kėlusių 
darbuotojų 
skaičius 

4 Direktorė A. 
Stepankevičiūtė, 
personalo specialistė R. 
Kanašonkienė 

I–IV 

Muzikos instrumentai,  garso ir šviesos įranga Įsigytų 
priemonių/ 
komplektų 
skaičius  

2 Garso inžinierius 
Ramūnas Šestavickas 

IV 

 

 

Direktorė Audronė Stepankevičiūtė 
 

_______________________ 
 


