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AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO PROJEKTINĖ VEIKLA 2018m. 

 

2018 m. 

Eil. Nr.  

Eil. 

Nr.  

 

Metai  

 

Teikėjas ir rengėjas  

 

Projektas 

 

Finansavimo 

priemonė 

 

Pastabos  

 

Finansuotas/ 

nefinansuotas   

 

Skirta 

suma 

 

1.  

2018 m. 

sausis 

Akmenės rajono 

savivaldybės 

kultūros centras 

Alkiškių kultūros namų pastato 

atnaujinimas (modernizavimas) 

pagal sutartį Nr. 20KI-KS-17-1-

01655-PR001. Pagal kaimo plėtros 

programos priemonės ,,Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas 

kaimų vietovėse“ veiklos sričių 

,,Parama investicijoms į visų rūšių 

mažos apimties infrastruktūrą“ ir 

„Parama investicijoms į kaimo 

kultūros ir gamtos paveldą, 

kraštovaizdį“ 

Nacionalinė mokėjimo 

agentūra prie Žemės 

ūkio ministerijos  

Vykdomas 

projektas. 

Projekto vadovė 

Kultūros centro 

direktorė  Edita 

Daniela 

Statkienė  

Finansuotas  Skirta 

246 000 Eur  

 

2. 

2018 m. 

sausis 

Akmenės rajono 

savivaldybės 

kultūros centras  

„Intelektualaus ir kūrybiško jaunimo 

klubas“ 

Akmenės rajono 

savivaldybė, NVŠ  

Projekto vadovė 

ir rengėja 

kultūrinių 

renginių 

organizatorė 

Jurgita 

Valčikaitė-

Šidlauskienė. 

Veiklos 

vykdymui 

nesusirinko 

reikalinga vaikų 

grupė 

Nefinansuotas  - 
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3. 

2018 m. 

sausis 

Akmenės rajono 

savivaldybės 

kultūros centras 

„Vaikų ir jaunimo sveikatingumo 

metų kelias“ 

Akmenės rajono 

savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

rėmimo specialioji 

programa 

Įgyvendintas. 

Projekto rengėja 

ir vadovė 

kultūrinių 

renginių 

organizatorė 

Jurgita 

Valčikaitė-

Šidlauskienė  

Finansuotas Skirta 1000 

Eur 

4 

4. 

2018 m. 

sausis 

Teikėjas Kruopių 

bendruomenė, 

rengėjas Kruopių 

kultūros namai 

 

,,Kūrybingi, aktyvūs sveiki" Akmenės rajono 

savivaldybės Jaunimo 

iniciatyvų ir 

laisvalaikio užimtumo 

programa 

 

Įgyvendintas. 

Projekto rengėja 

ir vadovė 

Kruopių 

kultūros namų 

vadovė 

kultūrinei 

veiklai Leonida 

Skerstonienė 

Finansuotas  Skirta  

250 Eur, 

Kultūrinei 

veiklai 

panaudota 

110 Eur.  

 

 

5. 

2018 

sausis 

Teikėjas Ventos 

miesto bendruomenė 

„Prie Ventos“, 

rengėjas Ventos 

kultūros namai  

„Sportas - džiaugsmo ir sveikatos 

šaltinis“ 

Akmenės. r. sav. 

visuomenės sveikatos 

rėmimo specialioji 

programa 

Įgyvendintas. 

Ventos kultūros 

namai dalyvavo 

partnerio 

teisėmis.  

Finansuotas Skirta 500 

Eur.  

Kultūrinei 

veiklai 

panaudota 

200 Eur.  

 

6. 

2018 

sausis 

Teikėjas Ventos 

kaimo bendruomenė 

„Briedis“, rengėjas 

Ventos kultūros 

namai  

„Nori pasiekimų - pradėk nuo savęs“ Akmenės. r. sav. 

visuomenės sveikatos 

rėmimo specialioji 

programa 

Įgyvendintas. 

Ventos kultūros 

namai dalyvavo 

partnerio 

teisėmis 

Finansuotas Skirta  550 

Eur, 

kultūrinei 

veiklai 

panaudota 

100 Eur   

 

7. 

2018 

sausis 

Teikėjas Ventos 

seniūnija, partneris 

Ventos kultūros 

namai  

„Linksminies, sportuoji - savo 

gyvenimą tausoji“ 

Akmenės. r. sav. 

visuomenės sveikatos 

rėmimo specialioji 

programa 

Įgyvendintas. 

Ventos kultūros 

namai dalyvavo 

partnerio 

teisėmis  

Finansuotas  Skirta 750 

Eur, 

kultūrinei 

veiklai 

panaudota 

200 Eur.  
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8. 

2017 m 

Spalis 

(vykdytas  

2018 m.)  

Teikėjas Papilės 

miestelio 

bendruomenė, 

rengėjas Papilės 

kultūros namai  

Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo 100-mečiui: „Laisvės 

paukštė-mūsų Lietuva“ 

Lietuvos kultūros 

taryba 

Įgyvendintas. 

Projekto rengėja 

ir vadovė 

Papilės kultūros 

namų vadovė 

kultūrinei 

veiklai Virginija 

Kupstienė  

Finansuotas Skirta 2900 

Eur (visa 

suma 

panaudota 

kultūros 

renginiams)   

 

9. 

 

 

2018 m. 

vasaris 

Akmenės rajono 

savivaldybės 

kultūros centras  

„100 Akmenės veidų“ Akmenės rajono 

savivaldybės jaunimo 

iniciatyvų ir 

laisvalaikio užimtumo 

plėtojimo programa 

Projekto rengėja 

ir vadovė 

kultūrinių 

renginių 

organizatorė 

Jurgita 

Valčikaitė-

Šidlauskienė. 

Nesuderintos 

teikimo sąlygos, 

BĮ negali gauti 

finansavimo  

Nefinansuotas  - 

 

10. 

2018  

vasaris 

Akmenės rajono 

savivaldybės 

kultūros centras, 

Ventos kultūros 

namai 

 „Menų sodas“ Lietuvos kultūros 

taryba  

Projekto rengėja 

ir vadovė 

Ventos kultūros 

namų vadovė 

kultūrinei 

veiklai Dalia 

Tenienė 

Nefinansuotas  - 
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2. 11115 

2018 m. 

vasaris 

Akmenės rajono 

savivaldybės 

kultūros centras 

„Atviros kultūros durys“  Lietuvos kultūros 

taryba 

Projekto rengėja 

ir vadovė 

kultūrinių 

renginių 

organizatorė 

Jurgita 

Valčikaitė-

Šidlauskienė.   

Nefinansuotas  - 

 

 

12.  

2018 m. 

vasaris 

Akmenės rajono 

savivaldybės 

kultūros centras 

Akmenės kultūros 

namai 

„Susipažinimo kelias su lėle“ Lietuvos kultūros 

taryba 

Projekto rengėja 

Akmenės 

kultūros namų 

vadovė 

kultūrinei 

veiklai Vitalija 

Žakienė, 

projekto vadovė 

režisierė Reda 

Butnorienė 

Nefinansuotas  - 

 

13. 

2018 m. 

kovas 

Akmenės rajono 

savivaldybės 

kultūros centras 

Dainų švenčių tradicijos tęstinumo 

2016-2018 m. programos dalinio 

tautinių ir baltų genčių kostiumų 

gamybos bei muzikos instrumentų 

gamybos ar įsigijimo finansavimo 

paraiška 

Lietuvos nacionalinis 

kultūros centras 

Įgyvendintas. 

Rengėja etninės 

kultūros 

specialistė 

Marija 

Urbonienė 

Dalinai 

Finansuotas  

Skirta 500 

Eur  

 

14. 

 

2018 m. 

balandis 

Akmenės rajono 

savivaldybės 

kultūros centras 

„Matau. Girdžiu. Kalbu - Darau“  Akmenės rajono 

savivaldybės vaikų 

socializacijos  

programa 

Įgyvendintas. 

Projekto rengėja 

ir vadovė  

kultūrinių 

renginių 

organizatorė  

Jurgita 

Valčikaitė-

Šidlauskienė.     

Finansuotas Skirta 700 

Eur 
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14. 

 

15. 

2018 m. 

balandis  

Papilės seniūnijos 

rėmimo fondas, 

rengėjas Papilės 

kultūros namai  

„Vaikų kūrybiškumo, saviraiškos ir 

pažinimo vasara“ 

Akmenės rajono 

savivaldybės Vaikų 

socializacijos 

programa  

Įgyvendintas. 

Projekto rengėja 

ir vadovė 

Papilės kultūros 

namų vadovė 

kultūrinei 

veiklai Virginija 

Kupstienė  

Finansuotas Skirta 600 

Eur, visos 

lėšos 

panaudotos 

Papilės 

kultūros 

namų 

organizuota

m vasaros 

užimtumui  

 

16. 

2018 m. 

spalis  

Akmenės rajono 

savivaldybės 

kultūros centras  

„Praeities ženklai ateities kultūrai“  Lietuvos kultūros 

taryba 

Projekto rengėja 

ir vadovė 

kultūrinių 

renginių 

organizatorė  

Jurgita 

Valčikaitė-

Šidlauskienė.   

Nefinansuotas  - 

 

 

17. 

2018 m. 

spalis 

Akmenės rajono 

savivaldybės 

kultūros centro 

Akmenės kultūros 

namai  

„Vasara su lėle“ Lietuvos kultūros 

taryba  

Projekto rengėja 

Akmenės 

kultūros namų 

vadovė 

kultūrinei 

veiklai Vitalija 

Žakienė, 

projekto vadovė 

režisierė Reda 

Butnorienė. 

Įgyvendinimas 

numatytas 2019 

m. vasarą 

Finansuotas Skirta 2000 

Eur 
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18. 

2018 m. 

spalis 

Akmenės rajono 

savivaldybės 

kultūros centro 

Akmenės kultūros 

namai  

„Sakralinės muzikos valandos 

Akmenėje“  

Lietuvos kultūros 

taryba 

Projekto rengėja 

ir vadovė  

Akmenės 

kultūros namų 

vadovė 

kultūrinei 

veiklai Vitalija 

Žakienė 

Nefinansuotas - 

 

 

19. 

2018 m. 

spalis  

Akmenės rajono 

savivaldybės 

kultūros centras  

„Kino prieinamumo didinimo 

regione“ 

Projektas vykdomas 

programos „Kurk 

Lietuvai“ rėmuose, 

finansuojamas LR 

Kultūros ministerijos  

Tęstinis 

projektas. 

Vadovė 

Kultūros centro 

direktorė Edita 

Daniela 

Statkienė  

Laukiama 

atsakymo  

- 

 

 

20. 

2018 m. 

gruodis  

Akmenės rajono 

savivaldybės 

kultūros centro 

Kruopių, Papilės, 

Ventos kultūros 

namai 

„Išmok gyventi sveikai, jaustis gerai“ Akmenės rajono 

savivaldybės 

Visuomenės sveikatos 

rėmimo specialioji 

programa.  

Projekto rengėja 

ir vadovė 

Kruopių 

kultūros namų 

vadovė 

kultūrinei 

veiklai Leonida 

Skerstonienė.   

Bendras 

Kruopių, 

Papilės, Ventos 

kultūros namų 

projektas. 

Įgyvendinimas 

numatytas 2019 

m. vasarą  

Finansuotas Skirta 1600 

Eur  

 


