PATVIRTINTA
Josvainių kultūros centro direktoriaus
2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-3
JOSVAINIŲ KULTŪROS CENTRO 2019-TŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Josvainių kultūros centras (toliau – kultūros centras) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga,
veikianti Josvainių ir Pernaravos seniūnijose. Kultūros centras yra juridinis asmuo.
Josvainių kultūros centras, vykdydamas savo veiklą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vietos savivaldos įstatymu, Vyriausybės nutarimais, Kėdainių
rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais,
kitais teisės aktais bei Josvainių kultūros centro nuostatais.
Josvainių kultūros centro paskirtis – puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną, plėtoti
kultūrinę, švietėjišką (edukacinę) ir informacinę veiklą, organizuoti profesionalaus meno sklaidą,
išlaikyti ir tęsti krašto tradicijas, rengti ir įgyvendinti kultūrinius, edukacinius projektus ir
programas, skatinti jaunimo iniciatyvas, ugdyti ir tenkinti bendruomenių kultūrinius poreikius.
2015 m. liepos 3 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-168 patvirtintas strateginio
planavimo Savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), kuris reglamentuoja
Savivaldybės strateginio planavimo sistemą, strateginio planavimo dokumentų struktūrą, rengimą,
svarstymą, tvirtinimą ir tikslinimą, įgyvendinimo stebėseną, ataskaitų dėl strateginio planavimo
dokumentų įgyvendinimo rengimą ir svarstymą. Savivaldybės gyventojų įtraukimą į jų rengimą,
svarstymą ir įgyvendinimo priežiūrą bei viešinimą ir kt.
2019 m. kovo 20 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-2 patvirtintas Kėdainių rajono
savivaldybės 2019–2021 metų strateginis planas.
Savivaldybės 2019–2021 metų strateginis veiklos planas – 3 metų trukmės strateginio
planavimo dokumentas, detalizuojantis Savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2020 metų (toliau
– Plėtros planas) tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, kuris sudaromas atsižvelgiant į planuojamus
Savivaldybės finansinius ir žmogiškuosius išteklius.
Savivaldybės 2019–2021 m. strateginiame veiklos plane pateikta institucijos misija,
veiklos prioritetai, strateginiai pokyčiai, tikslai, uždaviniai ir priemonės, aprašyta 11 vykdomų
programų ir nurodytos planuojamos lėšos joms įgyvendinti, numatyti vertinimo kriterijai
programose numatytų priemonių įgyvendinimo stebėsenai vykdyti. Kėdainių rajono savivaldybės
strateginio veiklos plano procesas susijęs su Savivaldybės metinio biudžeto rengimu.
Strateginis veiklos planas parengtas siekiant efektyviai panaudoti turimus bei planuojamus
gauti finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius, užsibrėžtiems tikslams pasiekti, atlikti veiklos
stebėseną ir atsiskaitymą už rezultatus.
2019 m. kovo 20 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-3 patvirtintas Savivaldybės
2019 m. biudžetas.
Kultūros centro 2019 m. veiklos planas (toliau – Metinis planas) – Savivaldybės 2019–
2021 m. strateginio veiklos plano programų ar jų dalių (tikslų ir uždavinių, atskirų priemonių), už
kurias atsakingas kultūros centras, įgyvendinimą detalizuojantis dokumentas, kuris parengtas
atsižvelgiant į Savivaldybės 2019 m. biudžete skirtus asignavimus.
Metinio plano įgyvendinimo pradžia – 2019 m. sausio 1 d., pabaiga – 2019 m. gruodžio 31
d.
Plano vykdytojas – Josvainių kultūros centras ir Pernaravos skyrius. Įgyvendinant planą
bus stiprinamas bendradarbiavimas su seniūnijose veikiančiomis įstaigomis ir nevyriausybinėmis
organizacijomis, rajono bei respublikos kultūros įstaigomis.

Josvainių kultūros centro metinis planas parengtas siekiant efektyviai panaudoti turimus
bei planuojamus gauti finansinius, materialinius ir darbo išteklius, užsibrėžtiems tikslams pasiekti,
atlikti veiklos stebėseną ir atsiskaitymą už rezultatus.
MISIJA
Plėtoti vietos savivaldą ir kokybišką viešųjų paslaugų teikimą, užtikrinant darnų viso
rajono vystymąsi bei Kėdainių krašto bendruomenės poreikių ir interesų tenkinimą.
Kultūros centras vykdydamas jam pavestas funkcijas dalyvauja įgyvendinant Savivaldybės
veiklos prioritetus, strateginius tikslus bei veiklos programas.
VEIKLOS PRIORITETAI
I prioritetas. Žmogiškųjų išteklių ugdymas ir tobulinimas, gyventojų socialinio saugumo
užtikrinimas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo ir ugdymo, sveikatos
apsaugos, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas viešąsias paslaugas
STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANTI PROGRAMOS
05 Kultūros veiklos plėtra
VEIKLOS APŽVALGA
Kultūros centras sudaro galimybes visų amžiaus ir socialinių grupių Josvainių ir
Pernaravos seniūnijų gyventojams dalyvauti kultūriniame gyvenime. Kultūros centro veiklos
pagrindiniai uždaviniai – pasiūlyti bendruomenių interesus tenkinančius kultūrinius produktus,
plėtoti mėgėjų meno kolektyvų, būrelių veiklą, aktyvinti etnokultūrinę ir edukacinę veiklą, skatinti
jaunimo iniciatyvas ir bendrų kultūrinių veiklų atsiradimą.
Josvainių kultūros centre yra 8,95 pareigybių. Viso 14 darbuotojų, iš jų – 10 kultūros ir
meno. 9 darbuotojai turi įgiję aukštąjį išsilavinimą. Keturi darbuotojai turi III kvalifikacinę klasę.
Nuolat tobulinamasi, keliama profesinė kvalifikacija. Metų bėgyje 8 darbuotojai pabuvojo 24-iuose
kompetencijų ir profesinių įgūdžių tobulinimo seminaruose, mokymuose, konferencijose,
paskaitose bei pasitarimuose.
2018 m. Josvainių kultūros centre, aktyviai bendradarbiaujant su seniūnijomis,
bendruomenėmis ir kitomis organizacijomis, įvyko 154 renginiai, iš jų 4 renginius organizavo kiti
rengėjai. Pagrindiniai 2018 m. kultūros centro veiklos akcentai: Lietuvos valstybės šimtmečio
minėjimo renginiai, Dainų švenčių tradicijos tęstinumas, profesionalaus meno sklaida, kultūriniai
mainai bei bendradarbiavimas.
Didelis dėmesys skirtas tautinio orumo, patriotiškumo ugdymui, pilietiškumo skatinimui –
surengti 24 valstybinių švenčių ir atmintinų dienų renginiai. Aktyviai dalyvauta įgyvendinant
Lietuvos respublikos vyriausybės patvirtintą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo
programą – surengti 3 koncertai. Šimtmečio minėjimas akcentuotas visus metus, rengiant įvairius
renginius, parodas, organizuojant akcijas bei iniciatyvas.
Kultūros centras savo veikla tikslingai puoselėja etninę kultūrą – surengtas 21 etninę
kultūrą propaguojantis renginys. Aktyviai tęsiama Dainų švenčių tradicija. Keturi kultūros centro
mėgėjų meno kolektyvai dalyvavo rajoninėje Dainų ir šokių šventėje, o moterų vokalinis ansamblis
„Sonata“ buvo pakviestas dalyvauti Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos...“ vokalinių
ansamblių koncerte „Dėl žalio ąžuolyno“ bei dalyvavo Dainų dienos renginyje „Vienybė težydi“.
Aukštas meninis kolektyvo lygis, veikla ir rezultatai buvo įvertinti – kolektyvui suteikta I
kategorija.
2018 m. rūpintasi profesionalaus meno sklaida. Kultūros centre įvyko 7 renginiai,
suorganizuotos 4 išvykos. Žiūrovams pasiūlyta įvairių žanrų profesionalaus meno atlikėjų
programa.

Kultūros centre veikė 12 mėgėjų meno kolektyvų, iš jų 5 – Pernaravos skyriuje. Mėgėjų
meno veikloje dalyvavo 115 dalyvių, iš kurių 31 – vaikai ir jaunimas. Savo pasirodymais dalyviai
žiūrovus džiugino Meno ir kultūros dienos renginiuose, koncertuota ne tik Josvainių ir Pernaravos
seniūnijose, rajoninėse šventėse bei renginiuose, bet ir kituose šalies regionuose. Pasirodymų
skaičius viršija 40, kurių pusė – išvykose rajone, 4 – kitose šalies vietovėse. Surengtos 5 mėgėjų
meno kūrybos darbų parodos.
Plėtojama sociokultūrinė veikla: organizuoti pramoginiai renginiai, vakaronės, susitikimų
vakarai, įvairios paskaitos, mokymai. Tęsiama edukacinė veikla, veikė 2 kūrybos būreliai, kurie
sudarė geras sąlygas kūrybinės saviraiškos tobulinimui ir bendrųjų įgūdžių lavinimui.
Suorganizuotas 71 renginys bendruomenių poreikiams tenkinti, kurių 30 – edukaciniai renginiai.
Kultūros centre veikia Atviroji erdvė jaunimui, kurios unikalių lankytojų skaičius siekia
132. Plėtojama vaikų ir jaunimo veikla: veiklą tęsė 4 vaikų ir jaunimo mėgėjų meno kolektyvai,
surengti 24 renginiai, vykdoma projektinė veikla, skirta vaikų ir jaunimo kokybiškam užimtumui
užtikrinti bei saviraiškos galimybėms tobulinti. Parengti ir įgyvendinti du, Kėdainių rajono
savivaldybės administracijos finansuoti projektai: „Akmenukų istorija“, „Augu ir keičiuosi, tau,
Lietuva“.
Kultūros centro veiklos programa metų eigoje buvo papildyta. Gautas papildomas
finansavimas pagal atskiras programas, rėmėjų lėšos, pajamos, gautos už teikiamas paslaugas, leido
surengti veiklos plane nenumatytų renginių, pagerinti tradicinių renginių kokybę.
Didelis dėmesys skiriamas kultūros centro veiklų viešinimui ir renginių anonsavimui
internetinėje svetainėje, rajoninėje spaudoje, televizijoje, socialiniuose tinkluose. Seniūnijų
teritorijose platinamos afišos, lankstinukai ir skrajutės.
Įgyvendinant Savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano 05 programą „Kultūros
veiklos plėtra“ Josvainių kultūros centras dalyvauja įgyvendinant 03 tikslo „Gerinti kultūros
paslaugų įvairovę ir kokybę“ 01 uždavinio „Užtikrinti efektyvią rajono kultūros centrų
veiklą“ priemones:
01 Organizuoti ir užtikrinti kultūros centrų ir jų skyrių veiklą.
02 Organizuoti valstybinių, profesinių švenčių, atmintinų dienų minėjimus, įvairius
renginius bendruomenės poreikiams tenkinti.
Vertinimo kriterijai:
- Organizuotų renginių skaičius;
- Mėgėjų meno kolektyvų skaičius;
- Mėgėjų meno kolektyvų dalyvių skaičius;
- Žiūrovų skaičius.
Numatomi programos įgyvendinimo rezultatai:
1. Sudarytos geros sąlygos Josvainių ir Pernaravos seniūnijų gyventojams dalyvauti
kultūrinėje veikloje.
2. Suorganizuoti 22 valstybinių, profesinių švenčių ir atmintinų dienų renginiai.
3. Puoselėjama etninė kultūra, vietos tradicijos. Suorganizuota 16 renginių.
4. Suorganizuoti 10 įvairių žanrų profesionalaus meno sklaidos renginiai.
5. Plėtojama mėgėjų meno kolektyvų, būrelių veikla, vyksta kultūriniai mainai. 11 mėgėjų
meno kolektyvų, kurių veikloje dalyvauja ne mažiau 100 dalyvių. Mėgėjų meno kolektyvai surengs
ne mažiau 40 koncertų/spektaklių, 5 mėgėjų meno darbų parodas.
6. Suorganizuota įvairių renginių bendruomenės poreikiams tenkinti – 66.
7. Veiks Atviroji erdvė jaunimui.
8. Suorganizuota 16 renginių vaikams ir jaunimui.
9. Žiūrovų skaičius – ne mažiau 10 000

Susiję įstatymai
Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatos, Lietuvos Respublikos kultūros politikos
gairės, Regionų kultūros plėtros 2011-2020 m. programa, Lietuvos Respublikos kultūros centrų
įstatymas, Lietuvos Respublikos kultūros pagrindų globos įstatymas.
Veiklų planas pateikiamas priede.
___________________
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Reikšmė
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Uždavinio kodas
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Planas

Kultūros veiklos plėtra
01

Gerinti kultūros paslaugų įvairovę ir kokybę

01
01

01
01

01

01
01

01

01

Užtikrinti efektyvią kultūros centro veiklą
01 Organizuoti ir
1
Organizuoti ir užtikrinti kultūros centro
užtikrinti kultūros
darbuotojų darbą
centro ir jo skyrių
2
Užtikrinti kultūros centro ir skyrių
veiklą
aplinkos aptarnavimą ir aprūpinti
būtinomis darbo priemonėmis
02 Organizuoti
1
Organizuoti valstybinių, profesinių
valstybinių,
švenčių ir atmintinų dienų renginius
profesinių švenčių, 2
Puoselėti etninę kultūrą, vietos tradicijas
atmintinų dienų
minėjimus, įvairius
renginius
3
Propaguoti profesionalųjį meną
bendruomenės
poreikiams tenkinti 4
Skatinti ir ugdyti mėgėjų meno
kolektyvų veiklą
5
Organizuoti įvairius renginius
bendruomenės poreikiams tenkinti
6
Organizuoti veiklas, skirtas vaikų ir
jaunimo užimtumui

Pareigybių skaičius

Direktorius
Direktorius
Skyriaus vadovas, renginių
organizatoriai
Skyriaus vadovas, renginių
organizatoriai
Direktorius, skyriaus
vadovas, renginių
organizatoriai
Kolektyvų vadovai

SB
ĮP

14000
1300

Skyriaus vadovas, renginių
organizatoriai
Skyriaus vadovas, kolektyvų
vadovai, renginių
organizatoriai
Iš viso uždaviniui

135200

Iš viso tikslui
Iš viso programai

135200
135200

Skyrių skaičius

8,95
1

Renginys

ne mažiau
22

Renginys

ne mažiau 16

Renginys

ne mažiau
10

Kolektyvai

11

Renginys

66

Renginys

ne mažiau 16

Iš viso programoms vykdyti

135200

Iš jų:
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS
Savivaldybės biudžetas SB

135200
132400

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SBVB
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos AA
Iš pajamų už suteiktas paslaugas lėšos ĮP

2800

Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF
Skolintos lėšos SK
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP
KITOS LĖŠOS
Europos Sąjungos lėšos, užsienio fondų lėšos ES
Valstybės biudžeto lėšos VB
Privačios – investuotojų lėšos PR
Kiti finansavimo šaltiniai KT

Josvainių kultūros centro
2019 m. veiklos programos priedas
VEIKLŲ PLANAS
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo vieta

Vykdymo
terminas

Skirta lėšų (Eur)
Iš biudžeto

01
1.1.
1.2.

02
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Organizuoti ir užtikrinti kultūros centro ir jo skyriaus veiklą
Organizuoti ir užtikrinti kultūros centro ir skyriaus
Josvainių kultūros centras
darbuotojų darbą
Užtikrinti kultūros centro ir skyriaus aplinkos
aptarnavimą ir aprūpinimą būtinomis darbo
Josvainių kultūros centras
priemonėmis

2019 m

100800

2019 m.

17600

Iš paslaugų

Iš viso:
118400
Organizuoti valstybinių, profesinių švenčių, atmintinų dienų renginius, įvairius renginius bendruomenės poreikiams tenkinti
Organizuoti valstybinių, profesinių švenčių ir atmintinų dienų renginius
Josvainių „Atminties“
Sausio 12 d.
Laisvės gynėjų diena
parkas,
20
Sausio 13 d.
Pernaravos miestelis
Koncertas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo
Josvainių gimnazijos
Vasario 15 d.
0
dienai paminėti
Pernaravos skyrius
Renginys, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo
Josvainių kultūros centras
Vasario 16 d.
400
dienai paminėti. Šokio spektaklis „B+K“.
Akcija „Pražydus šypsena“, skirta Tarptautinei
Josvainių miestelis
Kovo 8 d.
35
moters dienai paminėti
Šventinis koncertas, skirtas Lietuvos
nepriklausomybės dienai paminėti, „Lietuvos širdy Josvainių kultūros centras
Kovo 10 d.
0
mes gimę“
Renginys, skirtas Lietuvos nepriklausomybės dienai Josvainių gimnazijos
Kovo 11 d.
0
paminėti
Pernaravos skyrius
Popietė, skirta Lietuvos nepriklausomybės dienai
Langakių bendruomenės
Kovo 11 d.
0
paminėti
centras

1500
1500

1.8.

Motinos diena

1.9.

Tėvo diena

1.10.

Gedulo ir vilties diena

1.11.

„Šeimų šventė“, skirta Tarptautinei šeimos dienai
paminėti

1.12.

Valstybės diena (Lietuvos karaliaus Mindaugo
karūnavimo diena)

1.13.

Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo
metams paminėti skirtas renginys

1.14.
1.15.
1.16.

Popietė, skirta Vietovardžių metams paminėti
Šventė, skirta Tarptautinei pagyvenusių žmonių
dienai paminėti
Vakaronė „Rudens auksiniam skambesy“, skirta
Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti

Josvainių kultūros centras,
Josvainių gimnazijos
Pernaravos skyrius,
Paaluonio bendruomenės
centras
Josvainių Visų šventųjų
bažnyčia
Josvainių kultūros centras,
Josvainių gimnazijos
Pernaravos skyrius
Kampų kaimas
Josvainių miestelio aikštė,
Pernaravos seniūnijos
kiemas
Josvainių visų šventųjų
bažnyčia/Josvainių kultūros
centras
Pernaravos seniūnija

Gegužės mėn.

50

Birželio 2 d.

40

Birželio 14 d.

320

Liepos mėn.

250

Liepos 6 d.

300

Rugpjūčio 25 d.

1 500

Rugsėjo mėn.

20

Pernaravos seniūnijos salė

Spalio 1 d.

150

Josvainių kultūros centras

Spalio–lapkričio
mėn.
Iš viso:

3485

Kovo 4 d.

100

Kovo 5 d.

170

Kovo 5 d.

0

2

Puoselėti etninę kultūrą, vietos tradicijas

2.1.

Užgavėnių šventė „Čiuž čiužela“

2.2.

Užgavėnės Pernaravoje

2.3.

Užgavėnės Paaluonyje „Užsigavėsi bėdų neturėsi“

2.4.

LNKC fotografijų paroda „Baltų genčių kostiumai“

Josvainių kultūros centras

2.5.

Lietuvių liaudies pasakų vakarai

Josvainių gimnazijos

Josvainių miestelio
Atminties parkas
Pernaravos miestelis
Paaluonio bendruomenės
centro kiemas

Kovo 12–balandžio
15 d.
Kovo–lapkričio

400

0
50

mėn.
Balandžio–gruodžio
mėn.

200

2.6.

Etninės edukacinės veiklos

Pernaravos skyrius
Josvainių kultūros centras,
Josvainių kultūros centro
Pernaravos skyrius,
Josvainių gimnazijos
Pernaravos skyrius

2.7.

Atvelykio popietė vaikams „Margučius dažysim,
lukštelius barstysim“

Josvainių kultūros centras

Balandžio 25 d.

25

2.8.

Atvelykio popietė vaikams „Velykėlės“

Paaluonio bendruomenės
centras

Balandžio 28 d..

20

2.9.

Tautodailės parodos

Josvainių kultūros centras

2.10.
2.11.
2.12.

Joninės Vainikų kaime
Joninės Skaistgirių kaime
Oninės

2.13.

Advento vakarai

Vainikų kaimas
Skaistgirių kaimas
Pernaravos miestelis
Josvainių kultūros centras,
Josvainių kultūros centro
Pernaravos skyrius,
Pelutavos bendruomenės
centras
Juodkaimių Bendruomenės
centras

Balandžio–gruodžio
mėn.
Birželio mėn..
Birželio mėn.
Liepos mėn.

Gruodžio mėn.

Iš viso:
Propaguoti profesionalųjį meną
Organizuoti išvykas į profesionalių teatrų
spektaklius ir koncertus.

Kėdainių kultūros centras,
Kėdainių miesto arena ir kt.

3.2.

Profesionalių atlikėjų koncertai, spektakliai

Josvainių kultūros centras

3.3.

Profesionalaus meno parodos

Josvainių kultūros centras

3
3.1.

4
4.1.

Gegužės–gruodžio
mėn.
Gegužės–gruodžio
mėn.
Birželio–gruodžio
mėn.
Iš viso:

Skatinti ir ugdyti kūrybinę veiklą, telkti įvairių žanrų mėgėjų meno kolektyvus
Mėgėjų meno kolektyvų koncertai, spektakliai
Kėdainių raj. sav. ir kt.
Birželio–gruodžio

100
250
250
300

200

1665
150

200

300

500

100
550
200

700

išvykose

mėn.

4.2.

Mėgėjų meno koncertai, spektakliai kultūros centro
organizuojamuose renginiuose.

Josvainių kultūros centras,
Josvainių kultūros centro
Pernaravos skyrius

4.3.

Dalyvauti rajoninėse šventėse, festivaliuose,
konkursuose ir kituose renginiuose

Linkuvos kultūros centras,
Vilniaus mokytojų namai,
Kėdainių raj. sav. ir kt.

4.4.

Mėgėjų meno kūrybos darbų parodos

Josvainių kultūros centras,
Josvainių kultūros centro
Pernaravos skyrius

Sausio–gruodžio
mėn.
Balandžio 27 d.,
Birželio 8 d.,
Birželio–gruodžio
mėn.
Kovo–gruodžio
mėn.
Iš viso:

5

5.1.

Organizuoti įvairius renginius bendruomenės poreikiams tenkinti
Josvainių kultūros centras,
Josvainių kultūros centro
Edukacinės veiklos
Pernaravos skyrius,
Josvainių gimnazijos
Pernaravos skyrius

5.2.

Kūrybos vakarai

Josvainių kultūros centras

5.3.

Vakarų ciklas „Susitikimai su įdomiais žmonėmis“

Josvainių kultūros centras

5.4.

Pramoginiai renginiai

Josvainių kultūros centras

5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.

Jadvygos Juškytės 150-ųjų gimimo metinių
paminėjimo renginiai
Kunionių kaimo šventė „Šventinė pynė“
„Tėviškės šventė“ Angirių kaime
„Šeimų šventė“ Pernaravoje
Langakių kaimo šventė „Po vasaros atviru dangum“
„Josvainių miesteliui – 635!“ miestelio šventės
renginiai

Sausio–gruodžio
mėn.
Sausio–gruodžio
mėn.
Kovo–gruodžio
mėn.
Balandžio–gruodžio
mėn.

0

350

200

100
650

200

350

50
50
50

Pernaravos seniūnija

Birželio 1 d.

500

Kunionių kaimas
Angirių kaimas
Pernaravos miestelis
Langakių kaimas

Birželio 1 d.
Birželio 29 d.
Rugpjūčio mėn.
Rugpjūčio mėn.

250
250
50
250

Josvainių miestelis

Rugpjūčio 23-25 d.

3 200

100

300

5.11.
5.12.
5.13.

5.14.

Proto mūšiai
Josvainių seniūnijos bendruomenių šventė
„Šeimininkių fiesta“
Vokalinių ansamblių vakaras „Reikia tikėt viltim
gera“
Kalėdiniai renginiai

Josvainių kultūros centro
Pernaravos skyrius
Josvainių kultūros centras
Josvainių gimnazijos
Pernaravos skyrius
Josvainių kultūros centras,
Josvainių kultūros centro
Pernaravos skyrius,
Paaluonio kaimas

Rugsėjo mėn.
Rugsėjo–spalio
mėn.
Spalio–lapkričio
mėn.
Gruodžio mėn.
Iš viso:

6

Organizuoti vaikų ir jaunimo užimtumą

6.1.

Jaunimo akcijos

Josvainių miestelis,
Josvainių kultūros centras

6.2.

Atvira erdvė jaunimui

Josvainių kultūros centras

6.3.

Edukacinės veiklos vaikams ir jaunimui.

6.4.

Interaktyvaus pasakų skaitymo popietės vaikams

6.5.

Spektakliai, koncertai

6.6.

Vaikų ir jaunimo kūrybos darbų parodos

6.7.

Jaunimo vakarai

Josvainių kultūros centras,
Josvainių gimnazijos
Pernaravos skyrius,
Kėdainių raj. sav. M.
Daukšos viešosios
bibliotekos Josvainių ir
Pernaravos filialai
Josvainių gimnazijos
Pernaravos skyrius
Josvainių kultūros centras,
Josvainių gimnazijos
Pernaravos skyrius
Josvainių kultūros centras,
Josvainių gimnazijos
Pernaravos skyrius
Josvainių kultūros centras

Sausio–gruodžio
mėn.
Sausio–gruodžio
mėn.

20
350
300

1200
6870
30
50

Balandžio–gruodžio
mėn.

200

Balandžio–gruodžio
mėn.

20

Balandžio–gruodžio
mėn.

100

Balandžio–gruodžio
mėn.

30

Balandžio–gruodžio
mėn.

250

400

6.8.
6.8.

Renginys, skirtas Tarptautinei jaunimo dienai
paminėti

Josvainių kultūros centras

Rugpjūčio mėn.

50

Jaunųjų talentų konkursas „Galim“

Josvainių kultūros centras,
Josvainių gimnazijos
Pernaravos skyrius

Spalio–gruodžio
mėn.

50

Iš viso:
Viso:
Iš viso programai:

780
14000
132400
_______________________

1300
2800

