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TRUSKAVOS KULTŪROS CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Truskavos kultūros centras (toliau – kultūros centras) yra savivaldybės biudžetinės įstaiga, 

veikianti Kėdainių rajono savivaldybės Truskavos seniūnijoje. Kultūros centras yra juridinis asmuo. 

 Kultūros centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu 

kodeksu, Vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos 

sprendimais, mero potvarkiais, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, 

kitais teisės aktais bei kultūros centro nuostatais. 

Kultūros centro paskirtis – tenkinti visų socialinių grupių Truskavos seniūnijos gyventojų 

kultūrinius poreikius, skatinti ir ugdyti meninę ir kultūrinę gyventojų saviraišką, sudaryti sąlygas 

gyventojams lankytis liaudies ir profesionaliojo meno renginiuose, skatinti jaunimo iniciatyvas, 

etnokultūros sklaidą.  

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. gruodžio 20 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-270 patvirtintas Kėdainių 

rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginis planas. 

Savivaldybės 2020–2022 metų strateginis veiklos planas – 3 metų trukmės strateginio 

planavimo dokumentas, detalizuojantis Savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 metų (toliau 

– Plėtros planas) tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, kuris sudaromas atsižvelgiant į planuojamus 

Savivaldybės finansinius ir žmogiškuosius išteklius.  

Savivaldybės 2020–2022 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. 

2020 m. vasario 28 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-1 patvirtintas Savivaldybės 

2020 m. biudžetas. 

Kultūros centro metinis planas parengtas siekiant efektyviai panaudoti turimus bei 

planuojamus gauti finansinius, materialiuosius 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. Aukštos gyvenimo kokybės, socialinio saugumo užtikrinimas. 

 

STRATEGINIS TIKSLAS  

Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo, sveikatos apsaugos, kultūros, 

sporto paslaugas. 

 

STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANTI PROGRAMA  

05 Kultūros veiklos plėtra 

 

VEIKLOS APŽVALGA 

Truskavos kultūros centras, įgyvendindamas Savivaldybės strateginio veiklos plano 

programą, realizuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytas savarankiškas 

savivaldybių funkcijas.  

Truskavos kultūros centro 2020 m. veiklos planas parengtas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos kultūros politikos nuostatomis, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, Kėdainių 

rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginiu veiklos planu ir Truskavos kultūros centro nuostatais.  

Įgyvendinimo pradžia – 2020 m. sausio 1 d., pabaiga – 2020 m. gruodžio 31 d. 

Veiklos plano vykdytojas – Truskavos kultūros centras. Įgyvendinant planą bus 

bendradarbiaujama su seniūnijos teritorijoje esančiomis įstaigomis, bendruomenių centrais, 

ūkininkais, rajono bei respublikos kultūros įstaigomis. 

Truskavos kultūros centras atlieka Truskavos seniūnijos visų socialinių grupių bendruomenės 

narių kultūrinių poreikių tenkinimo ir kultūrinės edukacijos funkciją. Kultūros centras siekia stiprinti 

meno poveikį gerinant bendruomenės gyvenimo kokybę,  

Truskavos kultūros centras sudaro sąlygas formuotis kūrybingai, atsakingai ir atvirai 

asmenybei, užtikrina kultūros įvairovę ir jos prieinamumą, skatina kultūros ir įvairių gyvenimo sričių 

partnerystę, panaudojant kultūros produktus ir kultūros paslaugas. Kultūros įstaiga ir toliau lieka jos 

aplinkos gyventojų centru. Svarbiausi kultūros centro uždaviniai – sudaryti palankias sąlygas plėtoti 

įvairių žanrų mėgėjų meno veiklą, kaip būdą kultūros paveldui išsaugoti, dainų švenčių tradicijoms 

plėtoti, užtikrinti profesionalaus meno sklaidą bendruomenėje, gerinti kultūros prieinamumą, plėsti 

kultūros formų įvairovę, stiprinti kultūros poreikį, sudaryti palankias sąlygas bendruomenės meninei 

saviraiškai, skatinti kultūrinį gyvenimą ir naujas žmonių bendravimo formas. 

Truskavos kultūros centre dirba 10 darbuotojų, iš jų 7 kultūros ir meno specialistai. 

Truskavos kultūros centre veikia 8 mėgėjų meno kolektyvai, kuriuose lankosi 77 dalyviai, iš 

jų 3 vaikų ir jaunimo kolektyvai, kuriuose 26 dalyvių, 1 būrelis, kuriame vidutiniškai lankosi apie 10 

dalyvių. 

2019 metais Truskavos kultūros centras didelį dėmesį skyrė profesionalaus meno sklaidai. 

Suorganizuotos 5 profesionalios parodos: 2 keramikos, 1 grafikos ir 2 fotografijų, 9 išvykos į Kauno 

ir Panevėžio teatrus, 3 profesionalios muzikos koncertai įvyko kultūros centre. Toliau vykdoma 

edukacinė veikla: kūrybiškumo akademija – mokoma groti įvairiais muzikos instrumentais, vilnos 

vėlimo praktiniai užsiėmimai, namų puošimo praktiniai užsiėmimai prieššventiniu laikotarpiu, 

estetikos ir grožio pamokos, susitikimai su lektoriais - „Sveikatos arbatėlės“, edukaciniai užsiėmimai: 

„Audeklėlį riečiu ir gražiai dainuoju“ Tradiciniame Upytės amatų centre Upytės kaime Panevėžio 

rajone, edukacinė popietė, skirta Šeimos dienai (razavų virtinių gaminimas) – aplankyti vieniši 

seneliai. Surengti 6 etniniai renginiai, 2 iš jų suorganizuoti kartu su Truskavos pagrindinės mokyklos 

mokiniais. Paminėta 13 valstybinių ir atmintinų dienų: Iškilmingai pažymėta Lietuvos Valstybės 

atkūrimo diena „Iškelkim trispalvę širdy“. Šventė organizuota kartu su Kėdainių Povilo Lukšio šaulių 

205-osios kuopos nariais. Renginio metu veikė Truskavos pagrindinės mokyklos mokinių piešinių 

paroda. Ne mažai dėmesio sulaukęs renginys – Gedulo ir vilties dienos paminėjimas Truskavos 

miestelio skulptūrų parke. Akcijos: „Visa Lietuva šoka“ kartu su Truskavos pagrindine mokykla ir 

bendruomene, „Dalinuosi knyga“ – gatvės bibliotekos atidarymas. Tradiciniai renginiai 



bendruomenei: ansamblių šventė „Dainoje randu draugus“, Truskavos miestelio šventė, Advento 

vakaras . Šiais metais Advento vakaro svečiai - profesionalių atlikėjų grupė etnomuzikologė, liaudies 

dainų atlikėja L. Sungailienė, trambonininkas V. Pilipavičius, džiazo pianistas Edgar Sabilo ir 

perkusininkas Artūras Maniušis. Kas pusantro mėnesio rengiamos parodos, kurių atidarymo metu 

rengiami koncertai ar susitikimai su menininkais ar parodų autoriais. 

 Mėgėjų meno kolektyvai per metus surengė 21 koncertą ir spektaklį: 8 kultūros centre, 4 

koncertus rajono kultūros įstaigose ir 9 kitose Lietuvos kultūros įstaigose. Mėgėjų meno kolektyvai 

dalyvavo 10 respublikinių ir regioninių renginių. Senjorų šokių kolektyvas „Vermena“ dalyvavo 

tarptautiniame šokių festivalyje Tatruose ir laimėjo I vietą, lietuvių liaudies šokius pristatė Josvainių 

kultūros centro projekte „Svainių kviestinis“. Merginų šokių kolektyvas „Vermenėlė“ dalyvavo 

liaudiškų šokių konkurse „Aguonėlė“ ir nacionaliniame ture laimėjo II vietą ir II laipsnio diplomą. 

Linijinių šokių kolektyvas dalyvavo tarptautiniame festivalyje „Draugystė tiltai“ Palangoje, 

tradicinėje Pakruojo miesto šventėje „Kampelis širdžiai brangus“ linijinių šokių kolektyvų 

pasirodyme „Vasaros šokių pynė“. Moterų vokalinis ansamblis „Verdenė“ dalyvavo 2 regioniniuose 

vokalinės muzikos konkursuose ir buvo pripažinti muzikaliausiu ir profesionaliausiu kolektyvu. 

Mėgėjų meno kolektyvai jau keletą metų iš eilės dalyvauja tradiciniuose šokių festivaliuose: „Pakol 

jauni’ (Biržai), „Šokio pavilioti“ (Panevėžys). 

Vasaros metu renginiai vyksta Truskavos miestelio parke, Truskavos miestelio skulptūrų 

parke, seniūnijos kiemelyje ir kiemelyje prie „Seklyčios“. 

  

Įgyvendinant Savivaldybės 2020-2022 m. strateginio veiklos plano 05 programą „Kultūros 

veiklos plėtra“, Truskavos kultūros centras dalyvauja įgyvendinant 03 tikslo „Sudaryti sąlygas 

krašto bendruomenei dalyvauti kultūrinėje bei kūrybinėje veikloje“ 01 uždavinio „Užtikrinti 

efektyvią rajono kultūros centrų veiklą, vykdyti organizuojamų renginių informacijos sklaidą“ 

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: 

- Kultūros centrų organizuojamų veiklų lankytojų skaičius. 

- Kultūros centrų organizuojamų veiklų skaičius / kultūrinių mainų skaičius. 

 

Numatomi programos įgyvendinimo kokybiniai rezultatai : 

1. Įgyvendinus šią programą, bus sudarytos kiek įmanoma palankios sąlygos Truskavos 

seniūnijos gyventojams dalyvauti kultūriniame gyvenime – įvairių formų neprofesionalios kultūros 

kūriniams kurti, vartoti ir skleisti, aktyviai dalyvauti valstybinių, profesinių bei kalendorinių švenčių 

minėjimuose, pramoginiuose renginiuose ir kt. 

2. Bus organizuoti įvairių žanrų profesionalaus meno sklaidos renginiai, tenkinant vietos 

bendruomenės narių profesionalaus meno poreikius, padės gyventojams ugdytis meninius, estetinius 

ir kultūrinius įgūdžius. 

3. Bus plėtojama mėgėjų meno veikla. Kultūros centro meno mėgėjų kolektyvai dalyvaus 

įvairiuose respublikiniuose, rajoniniuose konkursuose, šventėse, kultūros ir meno dienose. 

4. Bus puoselėjamas savo krašto etninis savitumas ir išskirtinumas, plėtojamos etnokultūrinės 

tradicijos ir papročiai, sudarytos sąlygos kiekvienam bendruomenės nariui pažinti ir puoselėti tautos 

vertybines nuostatas, tradicijas ir papročius. 

5. Bus plėtojami bendradarbiavimo ryšiai su kaimo bendruomeninėmis organizacijomis, su 

Kėdainių, Panevėžio, Raseinių, Kupiškio rajonų kultūros centrais ir bendruomeninėmis 

organizacijomis. 

 

 

 



Numatomi programos įgyvendinimo rezultatai 

1. Bus organizuota 14 valstybinių švenčių ir atmintinų dienų renginių, 12 etninių ir tradicinių 

renginių, 8 parodos, ne mažiau 10 profesionalaus meno renginių,  

2. Bus surengta 20 mėgėjų meno koncertų ir spektaklių, 6 renginiai vaikams ir jaunimui, 16 

įvairių renginių bendruomenės poreikiams tenkinti 

3. Bus suorganizuoti 8 edukaciniai užsiėmimai 

4. Kultūros centre veiks 8 mėgėjų meno kolektyvai. 

 

Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatos, Lietuvos Respublikos kultūros politikos 

kaitos gairės, Regionų kultūros plėtros 2011–2020 m. programa, Lietuvos Respublikos kultūros 

centrų įstatymas, Lietuvos Respublikos etninės kultūros pagrindų globos įstatymas. 

 

Veiklų planas pateikiamas priede (pridedama). 
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2020-ųjų metų 

asignavimai, 

Eur 

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai 

Pavadinimas 

Planas 

R
ei

k
šm

ė
 

Kultūros veiklos plėtra    

03 Sudaryti sąlygas krašto bendruomenei dalyvauti kultūrinėje bei kūrybinėje veikloje   

03 01 Užtikrinti efektyvią rajono kultūros centrų veiklą, vykdyti organizuojamų renginių informacijos sklaidą   

03 01 01 Organizuoti ir 

užtikrinti 

kultūros centro 

veiklą 

1 Organizuoti ir užtikrinti kultūros centro 

darbuotojų darbą 

Direktorius 
SB 65700 

Organizuojamų veiklų  

lankytojų skaičius 
8000    2 Užtikrinti kultūros centro aplinkos 

aptarnavimą ir aprūpinti būtinomis 

darbo priemonėmis 

Direktorius 

SB 6700 

03 01 02 Organizuoti 

valstybinių, 

profesinių 

švenčių, 

atmintinų dienų 

minėjimus, 

įvairius renginius 

bendruomenės 

poreikiams 

tenkinti 

1 

 

Organizuoti valstybinių švenčių, 

atmintinų dienų minėjimus, kalendorines 

ir profesines šventes 

Renginių 

organizatorius, 

dailininkas, meno 

vadovas 

SB 1160 

Organizuojamų veiklų 

skaičius /  

kultūrinių mainų skaičius 

14 

2 Propaguoti profesionalųjį meną Direktorius, renginių 

organizatorius, meno 

vadovas 

SB 1000 

Organizuojamų veiklų 

skaičius /  

kultūrinių mainų skaičius 

10 

3 Skatinti ir ugdyti meninę veiklą, telkti 

įvairių žanrų mėgėjų kolektyvus 

Direktorius, 

kolektyvų vadovai SB 

ĮP 

300 

300 

Organizuojamų veiklų 

skaičius /  

kultūrinių mainų skaičius 

20/10 

4 Skatinti ir puoselėti etninę kultūrą, 

vietos tradicijas 

Direktorius, renginių 

organizatorius, meno 

vadovas 

SB 300 

Organizuojamų veiklų 

skaičius /  

kultūrinių mainų skaičius 

12 

5 Organizuoti įvairius kultūrinius 

renginius bendruomenės poreikiams 

tenkinti 

Renginių 

organizatorius, meno 

vadovas, dailininkas 

SB 5890 

Organizuojamų veiklų 

skaičius /  

kultūrinių mainų skaičius 

16 



6 Organizuoti veiklas, skirtas vaikų ir 

jaunimo užimtumui 

Renginių 

organizatorius, 

dailininkas, meno 

vadovas 

SB 350 

Organizuojamų veiklų 

skaičius / 

kultūrinių mainų skaičius 

6 

03 01 Iš viso uždaviniui 81700   

03 Iš viso tikslui 81700   

Iš viso programai 81700   

Iš jų:    

SAVIVALDYBĖS LĖŠOS 81700   

Savivaldybės biudžetas SB 81400   

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SBVB    

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos AA    

Iš pajamų už suteiktas paslaugas lėšos ĮP 300   

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    

 

 

 

 

 

 

 

 



Truskavos kultūros centras 

2020 m. veiklos plano priedas 

 

VEIKLŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Vykdymo vieta Vykdymo terminas 

Skirta lėšų 

(Eur) 

01 Organizuoti ir užtikrinti kultūros centro veiklą 

1. Organizuoti ir užtikrinti kultūros centro darbuotojų darbą Truskavos kultūros centras 2020 m. 65700 

2. Užtikrinti kultūros centro aplinkos aptarnavimą ir aprūpinti būtinomis darbo 

priemonėmis 

Truskavos kultūros centras 2020 m. 6700 

 Iš viso: 72400 

02 Organizuoti valstybinių, profesinių švenčių, atmintinų dienų minėjimus, įvairius renginius bendruomenės poreikiams tenkinti 

1 Organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų dienų minėjimus, kalendorines ir profesines šventes 

1.1. „Requiem už laisvę kritusiems“ Truskavos parapijos bažnyčia 

Pavermenio k. 

Sausio 13 d. 

 

 

 

1.2. Lietuvos nepriklausomybės dienos minėjimas. Aristavos bendruomenės 

moterų ansamblio koncertas 

Truskavos seniūnijos salė Vasario 13 d. 30 

1.3. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas „Skriski, skriski 

Lietuvėlėn“. Laimos Česlauskaitės ir Panevėžio muzikinio teatro styginių 

kvarteto koncertas 

Truskavos kultūros centras Kovo 8 d. 750 

1.4. Tarptautinės moterų solidarumo diena Truskavos kultūros centras Kovo 8 d. 50 

1.5. Teatro diena  Truskavos kultūros centras Kovo 27 d.  

1.6. Kultūros diena Truskavos seniūnijos salė Balandžio 15 d.  

1.7. Tarptautinė šokio diena Truskavos kultūros centras Balandžio 30 d. 80 

1.8. Motinos dienos minėjimas Truskavos kultūros centras Gegužės 3 d. 30 

1.9. Tarptautinė vaikų gynimo diena. Edukaciniai užsiėmimai: molio puodų 

žiedimas, liaudiški žaidimai. Vaikų popchoro „Perliukai“ koncertas 

Truskavos seniūnijos kiemelis Birželio 1 d. 50 

1.10. Gedulo ir vilties diena Truskavos miestelio skulptūrų 

parkas 

Birželio 14 d. 20 

1.11. Spaudos atgavimo ir knygos diena. Literatūrinė popietė Truskavos seniūnijos salė Gegužės 7 d.  

1.12. Tarptautinė vaikų gynimo diena. Edukacinis užsiėmimas „Molinių puodų 

žiedimas“. Liaudiški šokiai žaidimai, koncertas 

Truskavos pagrindinė 

mokykla 

Birželio 1 d.  



1.13. Valstybės dienos minėjimas Pavermenio k. „Seklyčios“ 

kiemelis 

Liepos 6 d.  

1.14. Pasaulinės muzikos dienos minėjimas Truskavos seniūnijos salė Spalio 2 d. 50 

1.15. Tarptautinė pagyvenusiųjų žmonių diena. Tradicinė senjorų šventė „Dar 

kartą kartelį visi kartu“ 

Truskavos kultūros centras 

 

Spalio 4 d. 50 

1.16. Pasaulinė maisto diena Truskavos bendruomenės 

centras 

Spalio 16 d. 50 

 Iš viso: 1160 

2. Propaguoti profesionalųjį meną 

2.1. Suorganizuoti 4 profesionalaus meno parodas Truskavos seniūnijos salė Sausio–gruodžio mėn.  

2.2. Suorganizuoti 6 išvykas į profesionalių teatrų spektaklius ir koncertus  Kovo–gruodžio mėn.  

2.3. Organizuoti profesionalių atlikėjų koncertus  Kovo–gruodžio mėn. 900 

2.4. Rengti susitikimus su profesionaliais menininkais  Balandžio–gruodžio 

mėn. 

100 

2.5. Rengti pramoginės muzikos koncertus  Balandžio–lapkričio 

mėn. 

 

 Iš viso: 1000 

3. Skatinti ir ugdyti meninę veiklą, telkti įvairių žanrų mėgėjų kolektyvus 

3.1. Dalyvauti kultūros centro organizuojamuose renginiuose 

 

Truskavos kultūros centras 

Seniūnijos salė 

Sausio–gruodžio mėn.  

3.2. Suorganizuoti 20 mėgėjų meno koncertų ir spektaklių Kitose kultūros įstaigose ir 

bendruomenėse 

Sausio–gruodžio mėn.  

3.3. Regioninė mėgėjų teatrų šventė „Mincelin suėjus“ Truskavos kultūros centras Kovo–balandžio mėn. 150 

3.4. Dalyvauti XIII Lietuvos suaugusiųjų liaudiškų šokių kolektyvų 

konkursiniame festivalyje „Pora už poros“ 

 Kovo–balandžio mėn. 100 

3.5. Linijinių šokių festivalis „Draugystės tiltas“ Palanga Birželio mėn.  

3.6. Dalyvauti Lietuvos moksleivių dainų šventėje „Tau“, šokių dienoje „Po 

pasaulio medžiu“ 

Vilnius Liepos mėn. 100 

3.7. Vaikų ir jaunimo muzikos festivalis „10 balų” Vadokliai Birželio mėn.  

3.8. Tradicinė šokių šventė „Prie Vermenos“ Truskavos kultūros centras Balandžio 30 d. 250 

3.9. Oninių šventė Paįstrys Liepos 26 d.  

3.10. Šokių festivalis „Iš aplinkui“ Panevėžys Lapkričio mėn.  



3.11. Šokių festivalis „Šokio pavilioti“ Panevėžio r., Dembavos 

kultūros įstaiga 

Gruodžio mėn.  

3.12. Šokių festivalis „Trepsis“ Panevėžio bendruomenių 

rūmai 

Gruodžio mėn.  

 Iš viso: 600 

4. Skatinti ir puoselėti etninę kultūrą, vietos tradicijas 

4.1. Trijų Karalių šventė. Atsisveikinimas su Kalėdų eglutėmis Truskavos seniūnijos kiemelis Sausio 6 d.  

4.2. Užgavėnės Rumšiškių etnografijos 

muziejus 

Vasario 22 d.  

4.3. Petrinės Truskavos parapijos bažnyčia 

Truskavos miestelio parkas 

Birželio 27 d. 50 

4.4. Advento vakaras Truskavos kultūros centras Gruodžio mėn. 50 

4.5. Rengti tautodailės parodas Truskavos seniūnijos salė Sausio–gruodžio mėn. 100 

4.6. Tautodailininkų darbų paroda-mugė Truskavos miestelio parkas Birželio 27 d.  

4.7. Komarų ir Adomynės dvarų lankymas Kupiškio kraštas Birželio mėn. 100 

 Iš viso: 300 

5. Organizuoti įvairius kultūrinius renginius bendruomenės poreikiams tenkinti 

5.1. Edukacinis užsiėmimas „Kiaušinių marmuravimas“ Truskavos kultūros centras Balandžio mėn. 40 

5.2. Šventė mamoms Truskavos kultūros centras Gegužės 3 d.. 50 

5.3. Edukacinis užsiėmimas „Sofijos meduoliai“ Užugirio k. Ukmergės r. Birželio mėn.  

5.4. Truskavos miestelio šventė. Truskavos kultūros centro mėgėjų meno 

kolektyvų, kapelos „Daumantai“ ir grupės Tabasco koncertas 

Truskavos miestelio parkas Birželio 27 d. 3500 

5.5. Edukacinis užsiėmimas „Arbatos magija“. Ramūno vaistažolės Anykščiai Liepos mėn.  

5.6. Edukacinis užsiėmimas Uoginių kaimo etnografijos muziejuje Kupiškio kraštas Rugpjūčio mėn. 100 

5.7. Rudens šventė „Ruduo ir muzika“ Truskavos miestelio parkas Rugsėjo 4 d. 1000 

5.8. Akcija „Visa Lietuva šoka“ Truskavos seniūnijos kiemelis Rugsėjo mėn.  

5.9. Tradicinė ansamblių šventė „Dainoje randu draugus“ Truskavos kultūros centras Spalio 10 d. 200 

5.10. Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė Truskavos seniūnijos kiemelis Gruodžio mėn. 1000 

 Iš viso : 5890 

6. Organizuoti veiklas, skirtas vaikų ir jaunimo užimtumui 

6.1. Kūrybiškumo studija. Suvenyrų iš odos su TKC logotipu kūrimas (tęstinis) Truskavos kultūros centras Sausio–balandžio mėn. 50 

6.2. Kūrybiniai savaitgaliai Truskavos kultūros centras Vasario–lapkričio mėn. 50 



6.3. Edukacinis užsiėmimas „Liaudies šokiai ir žaidimai“ Truskavos kultūros centras Kovo–gegužės mėn.  

6.4. Liaudies šokiai ir žaidimai Truskavos kultūros centras Balandžio 23 d. 50 

6.5. Muzika visai šeimai. Muzikinės dirbtuvės Truskavos kultūros centras Balandžio–spalio mėn.  

6.6. Kalėdinių dekoracijų gaminimas Truskavos kultūros centras Gruodžio mėn. 50 

6.7. Puoškime aplinką šventėms. Liepų tako puošimas kalėdinėmis eglutėmis Truskavos kultūros centras Gruodžio mėn. 100 

6.8. Muzikinės dirbtuvės Truskavos kultūros centras Balandžio–spalio mėn.  

6.9. Kalėdinių dekoracijų gaminimas Truskavos kultūros centras Gruodžio mėn. 50 

 Iš viso: 350 

 Iš viso programai: 9300 

 

 

__________________________ 


