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KĖDAINIŲ KULTŪROS CENTRAS
2018-TŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
VEIKLOS APŽVALGA
Kėdainių kultūros centras dalyvavo, įgyvendinant Savivaldybės 2018–2020 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 – 2018 m. sausio 1 d., pabaiga – 2018 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 700 įvairaus pobūdžio kultūrinių renginių.
2018-ieji metai – Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metai, todėl dalis renginių skirta šiai
svarbiai datai: vasario 16-ąją iškilmingai paminėtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis Kėdainių
arenoje, surengtas renginių ciklas „Vienintelė Lietuva“: ansamblių vakaras „Dainuojam Lietuvai“
Lančiūnavoje, liaudiškos muzikos vakaras Kalnaberžėje, instrumentinės muzikos vakaras Labūnavoje,
vakaras jaunimui „Esam tavo vaikai“ Pelėdnagiuose, koncertas „Tau, Lietuva“ Nociūnuose, vakaronė
„Užeikit, sveteliai“ Tiskūnuose ir vakaras „Volungė“ – Lietuvai“ Vilainiuose. Surengta Kėdainių
rajono Dainų ir šokių šventė „Kokia nuostabi, Lietuva, esi!“, skaitovų konkursas „Pavasaris pražydo
žodžiais...“. Vilainių seniūnijoje surengtas renginių ciklas „Myliu kraštą, kuriame gyvenu“ (6
renginiai), Surviliškio skyriuje atidengta atminimo lenta „Lietuvai iš visos širdies“, skirta 1919–1920
m. Nepriklausomybės kovų Surviliškio valsčiaus savanoriams, Nociūnų skyrius organizuotas tradicinis
šventinis bėgimas. Surengti ir kiti valstybinių ir atmintinų datų renginiai: Laisvės gynėjų diena,
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena, Kultūros diena, Medicinos darbuotojų diena, partizanų
pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena, Gedulo ir Vilties diena, Valstybės (Lietuvos
karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena, Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir
Baltijos kelio diena, tarptautinės pagyvenusių žmonių ir mokytojų dienos.
Kėdainių kultūros centro veikla vykdoma remiantis geru patyrimu, tradicijomis, nuolat jas
tobulinant, ieškant atitinkančių laikmetį formų. Surengta tradicinė Agurkų šventė (jos metu vyko 1-asis
atviras pasaulio agurko metimo į tolį čempionatas Kėdainių rajono mero prizui laimėti); tradicine
tapusi šventė „Ačiū, kad šalia esi“, Kėdainių m., Surviliškio, Pelėdnagių ir Vilainių seniūnijų Kultūros
ir meno dienos, kartu su partneriais surengta Kėdainių miesto šventė „Vidury Lietuvos“, Surviliškio
skyriuje – mėgėjiškų teatrų festivalis, Surviliškio miestelio, Nociūnų, Kalnaberžės, Labūnavos ir
Lančiūnavos kaimo šventės, vyko poeziją kuriančių žmonių sambūris Labūnavoje ir poezijos šventė
Vilainiuose, surengta Kalėdų eglės įžiebimo šventė ir 6 susitikimai su Kalėdų Seneliu jo rezidencijoje
(M. Daukšos viešosios bibliotekos vaikų skyriuje) ir Naujųjų Metų sutikimo fejerverkas.

2018 metais Kėdainių kultūros centre ir skyriuose surengti 138 renginiai vaikams ir jaunimui.
Vykdytos 6 NVŠ programos (115 dalyvių). Didelis dėmesys skirtas vaikų ir jaunimo užimtumui ir
saviraiškos galimybių skatinimui. Vaikų vasaros atostogų metu suorganizuotos 7 stovyklos: 2
kūrybinės stovyklos (Kėdainiuose ir Nociūnuose), 3 bendro pobūdžio (Lančiūnavoje, Pelėdnagiuose,
Tiskūnuose) ir 2 etninės edukacinės (Kultūros centre ir Kalnaberžėje), kuriose dalyvavo virš 150 vaikų
ir jaunimo; surengtos šventės „Dėmesio – aš esu“ (Gegučių parke), Kalėdų šventės vaikams
Kėdainiuose ir Kėdainių rajone.
Kino mėgėjams 2018 metais buvo parodyta 23 įvairių kino filmų, juos pamatė 2235 žiūrovų.
2018 metais vykdyti 8 projektai:
1. „Tradicinė teatrinė vasaros stovykla“ (Kėdainių rajono savivaldybės administracija, Vaikų
vasaros užimtumo programa) – Kėdainių kultūros centras; vadovė G. Gustytė.
2. „Mes norime kurti“ (Kėdainių rajono savivaldybės administracija, Vaikų vasaros užimtumo
programa) – Kėdainių kultūros centro Nociūnų skyrius; vadovė D. Makutienė.
3. „Ko senoliai išmokė“ (Kėdainių rajono savivaldybės administracija, Vaikų vasaros
užimtumo programa) – Kėdainių kultūros centro Kalnaberžės skyrius; vadovė D. Staškuvienė.
4. „Nenuoramų vasara“ (Kėdainių rajono savivaldybės administracija, Vaikų vasaros
užimtumo programa) – Kėdainių kultūros centro Vilainių skyrius; vadovė I. Paragienė.
5. „Aš myliu kraštą, kuriame gimiau“ – (Kėdainių rajono savivaldybės administracija, Vaikų
vasaros užimtumo programa) – Kėdainių kultūros centro Tiskūnų skyrius; vadovė I. Šalukienė.
6. „Atradimų vasara“ – (Kėdainių rajono savivaldybės administracija, Vaikų vasaros
užimtumo programa) – Kėdainių kultūros centro Pelėdnagių skyrius; vadovė Ž. Jasudavičienė.
7. „Ein saulelė aplink dangų...“ – (Kėdainių rajono savivaldybės administracija, Vaikų vasaros
užimtumo programa) – Kėdainių kultūros centras; vadovė A. Giedrienė.
8. „Kūrybiškumo ugdymo išraiškos“ – (Kėdainių rajono savivaldybės administracija, Kultūros
projektai) – Kėdainių kultūros centras; vadovė G. Gustytė.
Suorganizuota įvairių žanrų profesionalaus meno sklaidos renginių, tenkinant vietos
bendruomenės narių profesionalaus meno poreikius, padedant gyventojams ugdytis meninius, estetinius
ir kultūrinius įgūdžius. Surengtas tradicinis teatrų festivalis „Melpomenės dovanos 2018“ – 8
spektakliai (1780 žiūrovų). Iš viso suorganizuoti 70 profesionalaus meno renginiai: 27 spektakliai
Kėdainių kultūros centre ir 2 Vilainių skyriuje, skyriuose, kur salėse nėra techninių galimybių priimti
teatrus, suorganizuota 20 išvykų į profesionalius spektaklius, surengti 3 profesionaliojo meno
koncertai, 9 išvykos į profesionaliojo meno koncertus ir 9 parodos.
Puoselėjant savo krašto etninį savitumą ir išskirtinumą, plėtojant etnokultūrines tradicijas ir
papročius, sudarytos sąlygos kiekvienam bendruomenės nariui pažinti savo gimtąjį kraštą, pažinti ir
puoselėti mūsų tautos vertybines nuostatas. Surengti 66 etnokultūriniai renginiai: „Trijų Karalių“
teatralizuotos eitynės Pelėdnagiuose ir Tiskūnuose, Užgavėnės Sirutiškyje, Kalnaberžėje, Labūnavoje,
Nociūnuose, Pelėdnagiuose, Tiskūnuose, Surviliškyje, Lančiūnavoje, Aristavoje ir Kėdainiuose;
tradicinis „Kazimierinių Kermošius“ Vilainiuose, liaudiškos muzikos šventė „Ką senoliai paliko“
Kalnaberžėje, Aukštaitijos regiono liaudiškos muzikos kapelų šventė „Kaimo muzikantų suvažiavimas
2018“ Labūnavoje, Velykinis laistymas Užupės kaime, Surviliškio sen., Atvelykio koncertas „Sveiki
atvykę... Sveiki sulaukę!“ Kėdainių kultūros centre, Atvelykio šventės vaikams Pelėdnagiuose,
Kalnaberžėje, Tiskūnuose, Labūnavoje ir Vilainiuose, surengta Jurginių šventė „Jurgi, budink žemę“
Lančiūnavoje, tradicinė Kalnaberžės krašto 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 2018“ Kalnaberžėje,
liaudiškos muzikos vakaras „Prisiminimų valsas“ Surviliškyje, folkloro ansamblių vakaras „Ant kožnos
kertės po gegutėlą...“ Tiskūnuose, dvylika Advento vakarų. Tradicinėmis tapo etninės edukacinės
stovyklos vaikams „Ein saulelė aplink dangų...“ Kėdainiuose ir „Ko senoliai išmokė“ Kalnaberžėje,
kurių metu vaikai mokėsi liaudies dainų, žaidimų, ratelių, pynė ir rišo juostas, susipažino su kulinariniu
paveldu.

Plėtojama mėgėjų meno kolektyvų veikla – kolektyvai dalyvavo įvairiuose tarptautiniuose,
respublikiniuose, regioniniuose ir rajoniniuose konkursuose: liaudiškos muzikos kapelų ir liaudiškų
šokių šventėse, vokalinių ansamblių konkursuose, sakralinės muzikos ir chorų festivaliuose, vaikų ir
jaunimo popmuzikos konkursuose ir televizijos projektuose, Kėdainių rajono dainų šventėje „Kokia
nuostabi, Lietuva, esi!“ ir 2018 m. atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečio dainų ir šokių šventėje
„Vardan tos...“. Surengtas I-asis tarptautinis kamerinių chorų festivalis „Ave Musica“, pirmąkart
surengtas trijų dienų „Tradicijas ir dabartį jungiantis kultūros festivalis „Pap/Art/Is“, II-asis
respublikinis popchorų festivalis „Skambantys perliukai.
2018 m. Kėdainių kultūros centre ir skyriuose veikė 32 mėgėjų meno kolektyvai (iš jų 9 vaikų
ir jaunimo), kuriuose dalyvavo 422 meno mėgėjai (iš jų 133 vaikai ir jaunimas); veiklą vykdė ir 3
būreliai (skaitovų – Kultūros centre, „Mažieji darbštuoliai“ – Nociūnuose ir „Rankdarbių kraitė“ –
Vilainiuose).
Mėgėjų meno kolektyvai dalyvavo: 11 kartų tarptautiniuose, 101 kartą respublikiniuose ir
regioniniuose renginiuose bei konkursuose.
Didelis dėmesys skirtas mėgėjų meno kolektyvų meninio lygio kėlimui ir kultūriniams
mainams. Surengta 560 koncertinių pasirodymų, iš jų 341 išvykose: užsienyje – 11 kartų
(pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė „Lankesa“, vaikų popchorai „Perliukai“, „Skambantis perliukas“,
„Perliukai Junior“ ir solistai, vokalinis duetas „URTĖ+KIPRAS“, solistė Vytautė Makutytė ir
šeimyninis duetas „Aš ir tu“ (Nociūnų skyrius), vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Volungė“ (Vilainių
skyrius); respublikiniuose ir regioniniuose konkursuose – 21 kartą, respublikiniuose ir regioniniuose
renginiuose – 80 kartų. 36 kartus mėgėjų meno kolektyvai iš konkursų grįžo laureatais, diplomantais ar
prizinių vietų laimėtojais. Net 9 Kėdainių kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai dalyvavo 2018 metų
Lietuvos šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos...“, jų vadovai apdovanoti Nacionalinio kultūros centro
100-mečio ženklais.
2018 m. suorganizuotas 61 valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimas, 66 etninės
kultūros renginiai, 70 profesionalaus meno renginių, 28 tautodailės bei kt. parodos, 138 renginiai
vaikams ir jaunimui, 23 kino filmai, 16 pramoginės muzikos koncertų, 127 edukaciniai ir 171 kiti
renginių bendruomenei. Viso 700 įvairių sociokultūrinių renginių bendruomenės poreikiams tenkinti.
Renginiuose apsilankė 65 650 žiūrovų, iš jų – 15 800 vaikų ir jaunimo.
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, Kėdainių spaudoje, socialiniuose tinkluose bei gaminami
plakatai ir lankstinukai.
_____________________________________
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SAVIVALDYBĖS LĖŠOS
Savivaldybės biudžetas SB
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Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SBVB
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos AA
Iš pajamų už suteiktas paslaugas lėšos ĮP
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

