
Kirtimų  kultūros centro 

2006 metų veiklos ataskaita 
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Veiklos paskirtis Profesionalų meną 

propaguojanti veikla 
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1. 2006-01-13 16.00 Laisvės gynėjų 

dienos minėjimas 

Vyrų vokalinio 

ansamblio 

„Sidabriniai balsai“ 

koncertas 

   1    7 60 

2. 2006-01-

06,07,13,14,20,21,27,28, 

21.00 Poilsio vakarai 

„Kam per 30“ 

Šokių vakarai 

vyresnio amţiaus 

ţmonėms 

  8      559 

3. 2006-01 -

03,05,10,12,17,19,24,26 

15.00-

16.30 

„Menų dirbtuvės“ Vaikų ir paauglių 

nusikalstamumo 

prevencijos 

programos „Mano 

planeta“ 

edukaciniai 

uţsiėmimai: vitraţo 

technikos mokymai 

8       22  

4. 2006-02-14 20.00 „Širdele mano“ Vakaronė, skirta 

Šv. Valentino 

dienai 

 1      22 88 

5. 2006-02-03,04,10,11,17,24,25 21.00 Poilsio vakarai 

„Kam per 30“ 

Šokių vakarai 

vyresnio amţiaus 

ţmonėms 

  7      833 

6. 2006-02-07,09,14,16,21,23,28 15.00-

16.30 

„Menų dirbtuvės“ Vaikų ir paauglių 

nusikalstamumo 

prevencijos 

programos „Mano 

8       21  



planeta“ 

edukaciniai  

uţsiėmimai: 

Uţgavėnių kaukių 

gamyba  

7. 2006-02-16 16.00 „Lietuva mūsų 

širdyse“ 

Dainuojamosios 

poezijos vakaronė, 

skirta Vasario 16-

ąjai 

   1    4 65 

8. 2006-02-28 17.00 Uţgavėnių šventė 

„Ţiema, ţiema, bėk 

iš kiemo“ 

Šventė  Kirtimų 

bendruomenei 

Kirtimų kultūros 

centro kiemelyje 

   1    6 55 

9. 2006-03-

03,04,10,11,17,18,24,25 

 Poilsio vakarai 

„Kam per 30“ 

Šokių vakarai 

vyresnio amţiaus 

ţmonėms 

  8         657 

10. 2006-03-

07,09,14,16,21,23,28,30 

15.00-

16.30 

„Menų dirbtuvės“ Vaikų ir paauglių 

nusikalstamumo 

prevencijos 

programos „Mano 

planeta“ 

edukaciniai 

uţsiėmimai: stalo 

dekoracijų gamyba, 

šventinių dovanėlių 

puošyba 

8          21  

11. 2006-04-01 15.00 „Melagis melavo per 

tiltą vaţiavo“ 

Juokų ir išdaigų 

popietė vaikams 

1           22 

12. 2006-04-10 – 2004-04-29  Paroda „Margi margi 

margučiai“ 

Vaikų ir paauglių 

nusikalstamumo 

prevencijos 

programos „Mano 

planeta“ darbelių 

paroda 

   1     125 

13. 2006-04-7,8,16,21,22,28,29 21.00 Poilsio vakarai 

„Kam per 30“ 

Šokių vakarai 

vyresniojo amţiaus 

ţmonėms 

 

  8         858 



14. 2006-04-

04,06,11,13,18,21,25,27 

15.00-

16.30 

„Menų dirbtuvės“ Vaikų ir paauglių 

nusikalstamumo 

prevencijos 

programos „Mano 

planeta“ 

edukaciniai 

uţsiėmimai: 

kiaušinių 

marginimas, 

velykinių atvirukų 

gamyba 

8          21  

15. 2006-05-19 17.00 Šventė „Graţi mūsų 

šeimynėlė“ 

Šventė, skirta visai 

šeimai: Motinos, 

Tėvo ir vaikų 

gynimo dienoms 

paminėti 

   1    20 85 

16. 2006-05- 

05,06,12,13,19,20,26,27 

21.00 Poilsio vakarai 

„Kam per 30“ 

Šokių vakarai 

vyresniojo amţiaus 

ţmonėms 

  8      963 

17. 2006-05-02,04,09,11 15.00-

16.30 

„Menų dirbtuvės“ Vaikų ir paauglių 

nusikalstamumo 

prevencijos 

programos „Mano 

planeta“ 

edukaciniai  

uţsiėmimai: 

karpinių technikos 

mokymai  

4       20  

18. 2006-06-23 21.00 Joninių šventė 

„Paparčio ţiedas“ 

Projekto „Vienas 

uţ visus ir visi uţ 

vieną-Kirtimų 

bendruomenės 

telkimas“ renginys 

 1      6 354 

19. 2006-06-

02,03,09,10,16,17,23,24,30 

21.00 Poilsio vakarai 

„Kam per 30“ 

Šokių vakarai 

vyresnio amţiaus 

ţmonėms  

 23d.-Joninių 

šventinė programa 

„Paparčio ţiedas“ 

  9      1671 



20. 2006-06-01,13,15,20,22,27,29 15.00-

16.30 

„Menų dirbtuvės“ Vaikų ir paauglių 

nusikalstamumo 

prevencijos 

programos „Mano 

planeta“ 

edukaciniai 

uţsiėmimai: 

floristikos 

pagrindai, augalų 

rinkimas ir 

dţiovinimas  

7       20  

21. 200-06-06 15.00 „Smaliţiaus vaišės“ Vaikų ir paauglių 

nusikalstamumo 

prevencijos 

programos „Mano 

planeta“ renginys 

1       23  

22. 2006-07-

01,07,08,14,15,21,22,28,29 

21.00 Poilsio vakarai 

„Kam per 30“ 

Šokių vakarai 

vyresnio amţiaus 

ţmonėms 

  9      1236 

23. 2006-07-10 10.00 

– 

17.00 

Vaikų meninė-

kūrybinė dienos 

stovykla Galerija po 

atviru dangumi“, 

skirta valstybės 

dienai 

Stovyklos 

atidarymas, grupes 

formavimo 

ţaidimai, stovyklos 

vėlavos gamyba 

1       20  

24. 2006-07-11  Vaikų meninė-

kūrybinė dienos 

stovykla Galerija po 

atviru dangumi“ 

Keramikos diena.  

Edukaciniai 

uţsiėmimai su 

keramiku. 

Pertraukose- 

grupiniai ţaidimai 

1       21  

25. 2006-07-12  Vaikų meninė-

kūrybinė dienos 

stovykla Galerija po 

atviru dangumi“ 

Keramikos ţinių 

įtvirtinimas, 

darbelių 

uţbaigimas, 

dekoravimas. 

Pertraukose- grupės 

ţaidimai 

1       20  



26. 2006-07-13  Vaikų meninė-

kūrybinė dienos 

stovykla Galerija po 

atviru dangumi“ 

Pynimo iš vytelių 

diena. Edukacinius 

uţsiėmimus veda  

amatininkai. 

Pertraukose – 

grupės apšilimo 

ţaidimai 

1       22  

27. 2006-07-14  Vaikų meninė-

kūrybinė dienos 

stovykla Galerija po 

atviru dangumi“ 

Įgautų ţinių 

įtvirtinimas, 

darbelių 

uţbaigimas, 

ţaidimai grupėje. 

1       20  

28. 2006-07-15  Vaikų meninė-

kūrybinė dienos 

stovykla Galerija po 

atviru dangumi“ 

Šiaudinių dirbinių, 

bei verbų gamyba 

1       21  

29. 2006-07-16  Vaikų meninė-

kūrybinė dienos 

stovykla Galerija po 

atviru dangumi“ 

Amatų kiemelio 

uţdarymas. Darbų , 

atliktų stovyklos 

metu ekspozicija, 

šventinės 

linksmybės su 

liaudies dainomis ir 

ţaidimais, 

dalyvaujant 

ansambliui 

„Raskila“, 

kulinarinio paveldo 

pristatymas 

1       37  

30. 2006-08-

04,05,11,12,18,19,25,26 

21.00 Poilsio vakarai 

„Kam per 30“ 

Šokių vakarai 

vyresnio amţiaus 

ţmonėms 

  8      1393 

31. 2006-08- 14  Ekskursijų ciklas 

„Ţalių kalvų papėdės 

senasis miestas 

Vilnius“. 

Vaikų ir paauglių 

nusikalstamumo 

prevencijos 

programos „Mano 

planeta“ ekskursija 

„Stačiatikiškas 

Vilnius – 

senamiesčio 

1       18  



cerkvės“ 

32. 2006-08-31 16.00 Šventė „Linksmoji 

Rugsėjo pirmoji“ 

Vaikų ir paauglių 

nusikalstamumo 

prevencijos 

programos „Mano 

planeta“ renginys, 

skirtas Ţinių dienai. 

Dalyvavo jaunimo 

breiko šokių grupė 

“Bonsai“,  hip-

hopo atlikėjai, vyko 

graffiti akcija, 

vaikų rankomis 

buvo sukurta KKC 

svečių knyga 

1       40 115 

33. 2006-09-

02,03,08,09,15,16,22,23,29,30 

 Poilsio vakarai 

„Kam per 30“ 

Šokių vakarai 

vyresnio amţiaus 

ţmonėms 

  10      1327 

34. 2006-09-05,07,12,14,26,28 15.00-

16.30 

„Menų dirbtuvės“ Vaikų ir paauglių 

nusikalstamumo 

prevencijos 

programos „Mano 

planeta“ 

edukaciniai  

uţsiėmimai: 

keramika  

6       20  

35. 2006-09-20 16.00 „Kai uţaugsiu, kuo 

aš būsiu?“ 

Vaikų ir paauglių 

nusikalstamumo 

prevencijos 

programos „Mano 

planeta“ profesijų 

ciklas. Vaikai 

lankėsi kepyklėlėje, 

kur patys gamino 

bandeles. 

1       16  

36. 2006-10-01 17.00 Vakaronė „Rudens 

ţiedai“ 

Koncertas, skirtas 

pagyvenusių 

ţmonių dienai. 

Dalyvavo Lietuvos 

 1      16 58 



pensininkų 

sąjungos „Bočiai“ 

nariai, folklorinis 

ansamblis 

„Dobilio“ 

37. 2006-10-05 16.00 „Mano mokytojas – 

mano draugas“ 

Netradicinių 

mokytojų ir 

moksleivių 

susitikimas- 

diskusija. 

Mokytojai ir 

moksleiviai vieni 

kitiems padovanojo 

po mini koncertą. 

1       38  

38. 2006-10-

06,07,13,14,21,22,27,28 

 Poilsio vakarai 

„Kam per 30“ 

Šokių vakarai 

vyresnio amţiaus 

ţmonėms 

  8      913 

39. 2006-10-

03,05,10,12,17,19,24,26,30 

15.00-

16.30 

„Menų dirbtuvės“ Vaikų ir paauglių 

nusikalstamumo 

prevencijos 

programos „Mano 

planeta“ 

edukaciniai 

uţsiėmimai: 

koliaţų gamuba 

9       20  

40. 2006-10-18 13.00 Ekskursijų ciklas 

„Ţalių kalvų papėdės 

senasis miestas 

Vilnius“ 

Vaikų ir paauglių 

nusikalstamumo 

prevencijos 

programos „Mano 

planeta“ ekskursija  

„Pilies, Didţiosios 

ir Aušros vartų 

gatvės- pagrindinės 

miesto  istorijos 

gatvės“ 

1       22  

41. 2006-11-07  Ekskursijų ciklas 

„Ţalių kalvų papėdės 

senasis miestas 

Vilnius“ 

Ekskursija 

„Pasivaikščiojimas 

po uţupį – senojo 

miesto iškiliausių 

asmenybių 

1       19  



biografijoje 

paskutinis taškas“ 

42. 2006-11-

03,04,10,11,17,18,24,25 

 Poilsio vakarai 

„Kam per 30“ 

Šokių vakarai 

vyresnio amţiaus 

ţmonėms 

  8      635 

43. 2006-11-

02,07,09,14,16,21,23,28,30 

15.00-

16.30 

„Menų dirbtuvės“ Vaikų ir paauglių 

nusikalstamumo 

prevencijos 

programos „Mano 

planeta“ 

edukaciniai 

uţsiėmimai: tapyba 

9       20  

44. 2006-11-09 16.00 Akcija „Yra artistai – 

reikia kostiumų“ 

Vaikų ir paauglių 

nusikalstamumo 

prevencijos 

programos „Mano 

planeta“ renginio 

dalyviai iš 

netradicinių 

medţiagų kūrė 

kostiumus, 

dekoracijas ir jas 

pristatė 

1       35 35 

45. 2006-11-15–2006-12-08  „Ant klevo lapo 

snaigė praţydo“ 

Koliaţų paroda    1     125 

46. 2006-11-23 18.00 Renginys „Metų 

aidai“ 

Projekto „Vienas 

uţ visus ir visi uţ 

vieną-Kirtimų 

bendruomenės 

telkimas“ renginys 

, skirtas Kirtimų 

bendruomenei ir 

visiems per metus 

dalyvavusiems 

KKC veikloje 

atlikėjams.  

   1    28 105 



47. 2006-12-01 15.00 Renginys „Šešėliai 

tyliai verkia“ 

Skirtas pasaulinei 

AIDS dienai 

paminėti. Dalyvavo 

Salininkų ir 

Naujininkų 

mokyklų 

moksleiviai, AIDS 

centro atstovas 

1       52 60 

48. 2006-12-14 18.00 Adventinė vakaronė 

„Tą tylią naktį ateina 

Viltis, Šviesa ir 

Gerumas“ 

Projekto „Vienas 

uţ visus ir visi uţ 

vieną-Kirtimų 

bendruomenės 

telkimas“ renginys, 

skirtas kalėdinių 

renginių ciklui 

   1    8 127 

49. 2006-12-16 12.00 Spektaklis „Ragana 

ir Lukošiukas“ 

Vaikų ir paauglių 

nusikalstamumo 

prevencijos 

programos „Mano 

planeta“ 

edukaciniai 

uţsiėmimai: 

„Lėlės“ teatro 

spektaklio perţiūra 

1       14  

50. 2006-12-15 – 2006-12-31   „Angelų pasakos“ Atvirukų paroda iš 

kalėdinių renginių 

ciklo „Baltų Kalėdų 

paslaptis“ 

   1     150 

51. 2006-12-22 18.00 „Smetoniškos 

Kalėdos“ 

Kalėdinis 

karnavalas 

vyresniojo amţiaus 

ţmonėms iš 

kalėdinių renginių 

ciklo „Baltų Kalėdų 

paslaptis“ 

 1      8 133 

52. 2006-12-

01,02,08,09,15,16,26,29,30 

21.00 Poilsio vakarai 

„Kam per 30“. 

„Ledinis kino 

teatras“ 

Šokių vakarai 

vyresnio amţiaus 

ţmonėms. Poilsio 

vakarų metu buvo 

demonstruojami  

  9      656 



koncertai, kino 

filmai, animaciniai 

filmai , skirti 

Kalėdoms ir 

naujiesiems  

metams 

 

53. 2006-12-

05,07,12,14,19,21,26,28 

15.00-

16.30 

„Menų dirbtuvės“ Vaikų ir paauglių 

nusikalstamumo 

prevencijos 

programos „Mano 

planeta“ 

edukaciniai 

uţsiėmimai: 

karnavalinių kaukių 

ir kalėdinių 

atvirukų  gamyba 

 

8       20  

54. 2006-12-27 12.00 Šventė vaikams „Ant 

Kalėdinės eglutės“  

Kalėdinė popietė 

vaikams  iš 

kalėdinių renginių 

ciklo „Baltų Kalėdų 

paslaptis“ 

1       20 32 

Iš viso: 

Iš viso: 

94 4 100 9    788 13486 

 

Renginių:  207 

Įgyvendintų projektų: 3 

Diskotekų lankytojų: 11 701 

Kitų renginių lankytojų:    1 785 

Renginių ir edukacinių užsiėmimų dalyvių : 788 

 

Ataskaitą parengė 

 

Direktorė                                                                                                                                                                                                 Vilma Ramanauskienė 

 


