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KĖDAINIŲ KULTŪROS CENTRAS 

 

2017-TŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

VEIKLOS APŽVALGA 

Kėdainių kultūros centras dalyvavo, įgyvendinant Savivaldybės 2017–2019 m. strateginio veiklos 

plano 05 programą „Kultūros veiklos plėtra“ 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. 

Įgyvendinimo pradžia – 2017 m. sausio 1 d., pabaiga – 2017 m. gruodžio 31 d. 

Veiklos plano programos vykdytojas – Kėdainių kultūros centras ir 7 jo skyriai – Kalnaberžės, 

Labūnavos, Nociūnų, Pelėdnagių, Surviliškio, Tiskūnų ir Vilainių. Kėdainių kultūros centras atlieka 

Kėdainių miesto, Pelėdnagių, Surviliškio ir Vilainių seniūnijų visų socialinių grupių bendruomenės 

narių kultūrinių poreikių tenkinimo ir kultūrinės edukacijos funkciją, siekdamas atskleisti vietos 

bendruomenės kultūrinius poreikius, tradicijas ir vertybes, sudarant sąlygas tų poreikių tenkinimui, 

tradicijų bei vertybių puoselėjimo, tęstinumo ir perdavimo užtikrinimui. 

Programos įgyvendinimo rezultatai: 

Sudarytos palankios sąlygos Kėdainių miesto, Pelėdnagių, Surviliškio ir Vilainių seniūnijų 

gyventojams dalyvauti kultūriniame gyvenime: surengta 632 įvairaus pobūdžio kultūriniai renginiai, iš 

jų 70 valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimai, 66 etninės kultūros renginiai,  56 profesionalaus 

meno renginiai, 17 tautodailės bei kt. parodos, 110 renginių vaikams ir jaunimui, 18 kino filmų, 18 

pramoginės muzikos koncertų, 90 edukacinių seminarų ir 187 kitų renginių bendruomenei; renginiuose 

apsilankė 61600 žiūrovų, iš jų –18300 vaikų ir jaunimo. 

Kėdainių kultūros centre dirba 49 darbuotojai (39 pareigybės), iš jų – 35 kultūros ir meno. 2017 

m. ženkliai pagerėjo darbuotojų darbo sąlygos. Iš Kėdainių rajono savivaldybės administracijos gauta 

lėšų Kultūros centro pastato remontui. Suremontuotas pastato stogas, padarytas naujas stogelis su 

apšvietimu virš paradinių durų, pakeistos scenos užuolaidos ir kitos įrangos judėjimo sistemos, įrengtos 

naujos fermos ir automatiniai pakėlikliai (telferiai) šviesos aparatūrai, perinstaliuotas visas apšvietimas, 

užsandarinta scenos rampa, suremontuota muzikos instrumentų patalpa, joje įrengta ventiliacija, 

apšvietimas, suremontuota garso–šviesos inžinieriaus darbo patalpa, pagaminti nauji laiptai į sceną, 

perdažyta scenos medinė dalis. Žiūrovų salėje suremontuotos lubos, restauruotas salės parketas, paklota 

nauja kiliminė danga, perdažytos šoninės sienos. Mažojoje salėje įrengtos pakabinamos lubos su nauju 

apšvietimu, paklotos parketlenčių grindys, pakeistos garsą izoliuojančios durys, įrengtos žaliuzės dienos 

šviesai užtemdyti. Suremontuotas prie mažosios salės esantis tautinių rūbų sandėlys, įrengta ventiliacija. 

Kameriniams renginiams rengti nupirkti stalai. Suremontuoti dailininko, buhalterio, pavaduotojų darbo 

kabinetai – paklotos naujos grindys, įrengtas modernus apšvietimas, slankiojančios sistemos, nauji 

baldai. Lauko teritorijoje suremontuoti 2 kanalizacijos šuliniai, naujomis trinkelėmis išklota laiptų 

aikštelė, įrengti nauji laiptai su nuvažiavimu neįgaliesiems. Padedant seniūnijai, išasfaltuotas takas iš J. 

Basanavičiaus g., įrengti turėklai. 

Pagerėjo ir materialinė bazė – pasiūti baltų genčių kostiumai kameriniam chorui „Ave, Musica“ 

(18 vnt.), tautiniai kostiumai berniukams vaikų folkloro ansambliui „Kleketukai“ (2 kompl.), kostiumai 

spektakliams teatro studijai „Polėkis“, vaikų popchorams „Perliukai“ ir „Skambantis perliukas“, vaikų 

šiuolaikinio šokio grupei „Mistika“ (Pelėdnagių sk.), įsigyta priemonių edukacinės veikloms vykdyti. 



Už teikiamas paslaugas 2017 m. surinkta 21700 Eur, gauta lėšų projektams – 8950 Eur, 

neformalaus ugdymo krepšelio lėšos – 11677 Eur, iš privačių rėmėjų – 32225 Eur.  Iš viso 74552 Eur. 

 2017 m. vykdyti 6 projektai: 

1. Renginių ciklas „Lietuva. Ateities ženklai“ (Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, 

Kultūros taryba) – Kėdainių arena; vadovė A. Bartkuvienė. 

2. „Atrask ir pažink piliakalnius su šeima“ (Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 

Kultūros projektai) – Kėdainių kultūros centras; vadovė D. Urbonienė. 

3. „Tradicinė teatrinė vasaros stovykla“ (Kėdainių rajono savivaldybės administracija, Vaikų 

vasaros užimtumo programa) – Kėdainių kultūros centras; vadovė G. Šaučiūnienė. 

4. „Mes norime kurti“  (Kėdainių rajono savivaldybės administracija, Vaikų vasaros užimtumo 

programa) – Kėdainių kultūros centro Nociūnų skyrius; vadovė D. Makutienė.  

5. „Kuparo lobiai - 3“ (Kėdainių rajono savivaldybės administracija, Vaikų vasaros užimtumo 

programa) – Kėdainių kultūros centro Kalnaberžės skyrius; vadovė D. Staškuvienė. 

6. „Nenuoramų vasara“ (Kėdainių rajono savivaldybės administracija, Vaikų vasaros užimtumo 

programa) – Kėdainių kultūros centro Vilainių skyrius; vadovė I. Paragienė. 

Kėdainių kultūros centro veikla vykdoma remiantis geru patyrimu, tradicijomis, nuolat jas 

tobulinant, ieškant populiarių, atitinkančių laikmetį darbo formų. Surengti 70 valstybinių ir atmintinų 

dienų bei profesinių švenčių renginiai: Laisvės gynėjų diena, Lietuvos valstybės atkūrimo diena, 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena, Kultūros diena, Gedulo ir Vilties diena, Valstybės (Lietuvos 

karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena, Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos 

kelio diena, tarptautinė pagyvenusių žmonių diena ir tarptautinė Mokytojų diena.  

Kėdainių kultūros centras – Kėdainių miesto šventės „Vidury Lietuvos“ vienas iš rengėjų. 

Surengti renginiai, skirti Kėdainių kultūros centro 70-mečiui: sakralinės muzikos ansamblio kūrybinės 

veiklos 25-metis ir tremtinių ir politinių kalinių choro „Diemedis“ kūrybinės veiklos 20-metis, 

kamerinio choro kūrybinės veiklos 20-mečio šventė, teatro studijos „Polėkis“ spektaklio visai šeimai 

„Laimingasis Princas“ premjera. Surengta tradicinė šventė „Ačiū, kad šalia esi“; labdaros akcija 

„Dalijamės gerumu“, mėgėjiškų teatrų festivalis Surviliškyje, Surviliškio miestelio, Nociūnų, 

Kalnaberžės, Labūnavos, Nociūnų ir Lančiūnavos kaimo šventės, respublikinis poeziją kuriančių 

žmonių sambūris Labūnavoje, Kultūros centras prisidėjo prie projekto „Pažink XX a. Kėdainių kiną“ 

organizavimo ir vykdymo Kėdainių rajone, surengta Kalėdų eglės įžiebimo šventė Didžiojoje Rinkoje, 

Kalėdų šventės vaikams Kėdainių kultūros centre ir Kėdainių rajone, Naujųjų Metų sutikimas 

(fejerverkas). Surengtos 17 tautodailės ir kt. parodos. 

Sudarytos sąlygos Kėdainių rajono gyventojams susipažinti su profesionalios kultūros kūrėjais – 

suorganizuoti 56 profesionalaus meno sklaidos renginiai: 50 spektaklių ir 6 parodos. 

Puoselėjant savo krašto etninį savitumą ir išskirtinumą, plėtojant etnokultūrines tradicijas ir 

papročius, sudarytos sąlygos kiekvienam bendruomenės nariui pažinti ir puoselėti mūsų tautos tradicijas 

ir papročius. Surengti 66 etnokultūriniai renginiai: Užgavėnės Sirutiškyje, Kalnaberžėje, Labūnavoje, 

Pelėdnagiuose, Nociūnuose, Tiskūnuose, Aristavoje, Surviliškyje, Lančiūnavoje ir Kėdainiuose, 

„Kazimierinių Kermošėlis“ Lančiūnavoje ir liaudiškų šokių festivalis „Kaziūnės suktinis“ Kėdainių 

kultūros centre (su tautodailės dirbinių muge), regioninė liaudiškos muzikos kapelų šventė „Kaimo 

muzikantų suvažiavimas 2017“ Labūnavoje, Velykinis laistymas Užupės kaime (Surviliškio sen.), 

tradicinė liaudiškos muzikos kapelų šventė „Čiulba lakštingėlė“, Atvelykio šventės vaikams, vakaronės 

senjorams Sirutiškyje, Pelėdnagiuose, Lančiūnavoje, Labūnavoje, Tiskūnuose  ir Nociūnuose; tradicinis 

folkloro festivalis  „Į Vidurio Lietuvą susiėję“, tradicinė Kalnaberžės kaimo šventė. „Varnaėdynės“, 

Joninės Sirutiškyje ir Pelėdnagiuose; tradicinė Labūnavos kaimo „Oninių šventė“, tradicinė folkloro, 

liaudiškos muzikos ir amatų šventė „Po vasaros dangum“ (ant Bakainių piliakalnio), Žolinės šventė 

Aristavoje, gandrų palydėtuvės Sirutiškyje, liaudiškos muzikos kapelų šventė „Rudens suktinis 2017“ 

Kalnaberžėje, Advento vakarai. Tradicinėmis tapo etninės edukacinės stovyklos vaikams „Ir atskrida 

paukštela...“ Kėdainiuose ir „Kuparo lobiai - 3“ Kalnaberžėje. 

       Kėdainių kultūros centre ir skyriuose veikia 35 mėgėjų meno kolektyvai (iš jų – 10 vaikų ir 

jaunimo), kuriuose dalyvavo 458 meno mėgėjai (iš jų –143 vaikai ir jaunimas); veiklą vykdė ir 3 

būreliai (skaitovų – Kultūros centre, „Mažieji darbštuoliai“ – Nociūnuose ir „Rankdarbių kraitė“  – 



Vilainiuose). Viso 26 dalyviai. Kėdainių kultūros centro ir skyrių patalpose veikė 5 nevyriausybinės 

organizacijos: garbaus amžiaus žmonių klubas „Rudenėlis“, kino studija „Mėgėjas“, Kėdainių literatų ir 

menininkų sambūris „Vaivorykštės tiltai“ – Kultūros centre, asociacija „Surviliškio bendruomenė“ – 

Surviliškyje ir Kėdainių rajono klubas „Mano namai“ – Vilainiuose. 

Didelis dėmesys skirtas aktyviai mėgėjų meno kolektyvo veiklai, kolektyvų meninio lygio kėlimui 

ir kultūriniams mainams. Surengta 513 koncertinių pasirodymų, iš jų 343 išvykose: 48 kartus 

respublikiniuose  ir regioniniuose. konkursuose, 60 kartų – respublikiniuose ir regioniniuose 

renginiuose; 31 kartą mėgėjų meno kolektyvai dalyvavo konkursuose ir renginiuose užsienyje: 

kamerinis choras „Ave, Musica“, liaudiškos muzikos kapela „Vilainiai“, vaikų popchorai „Perliukai“ ir 

„Skambantis perliukas“, vokalinis duetas „GreDa“ ir šeimyninis duetas „Aš ir tu“ (Nociūnų skyrius), 

vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Volungė“ (Vilainių skyrius). 46 kartus mėgėjų meno kolektyvai grįžo 

iš konkursų laureatais, diplomantais ar prizinių vietų laimėtojais. Mėgėjų meno kolektyvų išvykos 

Lietuvoje dažniausiai vyksta kultūrinių mainų pagrindu. 

2017 metais Kėdainių kultūros centre ir skyriuose intensyviai buvo vykdoma edukacinė veikla – 

surengta 90 įvairių edukacinių seminarų. Padaugėjo meninės srities švietėjiškos veiklos, susijusios su 

NVŠ programų vykdymu (7 programos, 111 dalyvių). Didelis dėmesys skirtas vaikų ir jaunimo 

užimtumui ir saviraiškos galimybių skatinimui. Vaikų vasaros atostogų metu suorganizuotos 2 

kūrybinės vaikų vasaros užimtumo stovyklos (Kėdainiuose ir Nociūnuose), 1 bendro pobūdžio vasaros 

stovykla (Lančiūnavoje) ir 2 etninės edukacinės stovyklos (Kultūros centre ir Kalnaberžėje), kuriose 

dalyvavo apie 100 vaikų ir jaunimo; surengtas tradicinis skaitovų konkursas „Pavasaris pražydo 

žodžiais...“ ir Kalėdų šventės vaikams.  

Kino mėgėjams 2017 metais buvo parodyta 18 įvairių kino filmų, juos pamatė 2410 žiūrovų. 

         2017 metais atlikti einamieji remonto darbai ženkliai pagerino esamas darbo sąlygas, patalpų 

būklę, tačiau esminių problemų neišsprendžia. Įvertinus jas, yra parengtas techninis Kultūros centro 

projektas. Būtina tvarkyti šaligatvius apie KC pastatą, atsiknojusios ir sulūžusios šaligatvio plytelės, 

nėra lietaus kanalizacijos, pėsčiųjų takuose ir kieme tvyro vanduo, per pamatą sunkiasi į pastato rūsius. 

Liūčių metu užliejama kavinė. Būtina apskardinti palanges, apšiltinti, perdažyti pastatą. Kultūros centras 

turėdamas autonominį šildymą, negali jo efektyviai išnaudoti – nesandarūs kabinetų langai ir šoninės 

lauko durys. Pagrindinėje žiūrovų salėje sunku palaikyti higienos reikalavimus atitinkančią temperatūrą, 

kadangi 70 % žiūrovų salės  sienų yra buvę langai. Renginių metu į sceną ir užkulisius iš priekinės 

pastato dalies galima patekti tik einant per lauką, todėl šaltuoju metų laiku tai yra problema. 

Reikalingas ir kolektyvų repeticijų kambarių, esančių rūsyje, kapitalinis remontas – drėgmė ir 

pelėsis kenkia žmonių sveikatai, gadina koncertinius rūbus, instrumentus, todėl jos nenaudojamos, o 

vykstant renginiams didžiojoje salėje, kolektyvai neturi kur repetuoti ne tik dėl patalpų trūkumo, bet ir 

dėl garso izoliacijos nebuvimo. Nesaugi, keistina pastato aliumininė elektros instaliaciją, pastate nėra 

priešgaisrinės signalizacijos. 

Taip pat  yra būtina renovuoti Kėdainių kultūros centro Tiskūnų skyriaus patalpas. 

Kultūros centro vadovas nuolat kreipiasi su prašymais dėl lėšų Kėdainių Kultūros centro aplinkos 

sutvarkymui ir patalpų remontui. 2018 m. biudžeto projekte lėšų yra numatyta.  

Informacija apie Kėdainių kultūros centre vykstančius renginius talpinama Kėdainių kultūros 

centro svetainėje www.kedainiukulturoscentras.lt,  www.kedainiai.lt, www.muge.eu, 

www.kedainietis.lt,  AB „Balticum TV, KKTV, Kėdainių spaudoje, socialiniuose tinkluose bei 

gaminami plakatai ir lankstinukai.  
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Skirti                    

2017-ųjų 

metų 

asignavimai, 

Eur 

Panaudoti                 

2017-ųjų 

metų 

asignavimai, 

Eur 

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai 

Pavadi 

nimas 

P
la

n
a

s 

F
a

k
ta
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Nukrypimų 

nuo plano 

priežastys 

ir/ar tolesni 

veiksmai, 

komentarai 

Strateginio veiklos plano programos pavadinimas             

01 Strateginio veiklos plano programos tikslas           

01 01 Strateginio veiklos plano programos tikslo uždavinys           
01 01 01 Organizuoti ir 

užtikrinti 

kultūros centro 

ir jo skyrių 

veiklą 

1 Organizuoti ir užtikrinti 

kultūros centro darbuotojų 

darbą 

Direktorius 

 

 

SB 

ĮP 

 

 

445000 

17600 

 

445000 

17600 

Etatų 

skaičius 
39 39 

  
      2 Užtikrinti kultūros centro ir 

skyrių aplinkos aptarnavimą 

ir aprūpinti būtinomis darbo 

priemonėmis 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems reikalams 

Skyrių 

skaičius 
7 7 

  
      3 Įgyvendinti priemones, 

formuojant patrauklų 

Kultūros centro įvaizdį 

Direktorius 

   
  

01 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 

Režisieriai 

SB 

ĮP 

48800 

4100 

48800 

4100 

Renginių 

skaičius 

ne mažiau 

65 
70 

  
      2 Propaguoti profesionalųjį 

meną 

Direktorius, skyrių 

vadovai 
Renginių 

skaičius 
ne mažiau 

40 
56 

  
   3 Skatinti ir ugdyti meninę 

veiklą, telkti įvairių žanrų 

mėgėjų kolektyvus 

Direktoriaus 

pavaduotojas kultūrinei 

veiklai, kolektyvų 

vadovai 

Renginių 

skaičius 
ne mažiau 

180 
200 

 
   4 Skatinti ir puoselėti etninę 

kultūrą, vietos tradicijas 

Direktoriaus 

pavaduotojas kultūrinei 

veiklai, skyrių vadovai 

Renginių 

skaičius 
ne mažiau 

50 
66 

 
   5 Organizuoti įvairius 

sociokultūrinius renginius 

bendruomenės poreikiams 

tenkinti 

Režisieriai, skyrių 

vadovai, kultūrinių 

renginių organizatoriai 

Renginių 

skaičius 
ne mažiau 

250 
330 

 
      6 Organizuoti veiklas, skirtas 

vaikų ir jaunimo užimtumui 

Režisieriai, skyrių 

vadovai 
Renginių 

skaičius 
ne mažiau 

110 
110 

  

01 01 Iš viso uždaviniui 
515500 515500        

01 Iš viso tikslui 
515500 515500       

Iš viso programai 515500 515500 
 

 
    

Iš viso programoms vykdyti 
  

515500 515500 
 

 
  

Iš jų:        



SAVIVALDYBĖS LĖŠOS 515500 515500     

Savivaldybės biudžetas SB 493800 493800     

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SBVB       

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos AA       

Iš pajamų už suteiktas paslaugas lėšos ĮP 21700 21700     

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         

    


