PATVIRTINTA
Kėdainių kultūros centro direktoriaus
2019 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 22
KĖDAINIŲ KULTŪROS CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS
Kėdainių kultūros centras yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, veikianti Kėdainių miesto,
Pelėdnagių, Surviliškio ir Vilainių seniūnijose. Kėdainių kultūros centras yra juridinis asmuo.
Kėdainių 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 Kėdainių kultūros centro nuostatais.
Kėdainių kultūros centro paskirtis – užtikrinti Kėdainių miesto, Pelėdnagių, Surviliškio ir
Vilainių seniūnijų visų socialinių grupių bendruomenės narių kultūrinių poreikių tenkinimą, siekiant
didesnio visuomenės narių dalyvavimo kultūroje ir jos vartojimo; vietinės etninės kultūros
gyvybiškumo ir tęstinumo stiprinimo; teikiamų kultūrinių paslaugų kokybės bei įvairovės gerinimo.
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. kovo 20 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-2 patvirtintas 2019–2021 metų
strateginis veiklos planas – 3 metų trukmės strateginio planavimo dokumentas, detalizuojantis
Savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2021 metų (toliau – Plėtros planas) tikslų ir uždavinių
įgyvendinimą, kuris sudaromas atsižvelgiant į planuojamus Savivaldybės finansinius ir
žmogiškuosius išteklius.
Savivaldybės 2019–2021 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. 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.
2019 m. kovo 20 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-3 patvirtintas Savivaldybės 2019
m. biudžetas.
Kėdainių kultūros centro metinis planas – Savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos
plano programų ar jų dalies (tikslų ar uždavinių, atskirų priemonių), už kurias atsakingas Kėdainių
kultūros centras, įgyvendinimą detalizuojantis dokumentas, kuris parengtas atsižvelgiant į
Savivaldybės 2019 m. biudžete skirtus asignavimus.
Kėdainių 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.
Kėdainių kultūros centras, vykdydamas jam pavestas funkcijas, dalyvauja įgyvendinant
Savivaldybės veiklos prioritetus, strateginius tikslus bei veiklos programas.

VEIKLOS PRIORITETAS
I prioritetas. Žmogiškųjų išteklių ugdymas ir tobulinimas, gyventojų socialinio saugumo
užtikrinimas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo ir ugdymo, sveikatos apsaugos,
kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas viešąsias paslaugas
STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANTI PROGRAMA
05 Kultūros veiklos plėtra
VEIKLOS APŽVALGA
Kėdainių kultūros centras, įgyvendindamas Savivaldybės strateginio veiklos plano programą,
realizuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytas savarankiškas savivaldybių
funkcijas.
Kėdainių kultūros centro 2019 metų veiklos planas (toliau – Metinis planas) skirtas
įgyvendinti nuostatuose nurodytas funkcijas.
Metinis veiklos planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo pakeitimo, biudžeto sandaros įstatymo pakeitimo įstatymu, viešojo administravimo
įstatymu, valstybės tarnybos įstatymu.
Kėdainių kultūros centras yra aukščiausios kategorijos kultūros centras (suteikta 2011 m.).
2018 metais Kėdainių kultūros centre buvo 39,75 pareigybės, jose dirbo 50 darbuotojų, iš jų – 35
kultūros ir meno. 21 kultūros ir meno darbuotojų įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 3 –
aukštąjį neuniversitetinį, 6 – aukštesnįjį, 4 – spec. vidurinį. 17 kultūros ir meno darbuotojų suteiktos
kvalifikacinės klasės. 2018 m. 28 darbuotojai tobulino kvalifikaciją seminaruose ir mokymuose.
Kultūros centras ir jo skyriai siekia atskleisti vietos bendruomenės narių kultūrinius poreikius,
tradicijas ir vertybes, sudaryti sąlygas tų poreikių tenkinimui, tradicijų bei vertybių puoselėjimo,
tęstinumo ir perdavimo užtikrinimui.
Kėdainių kultūros centras – viena iš Kėdainių rajono savivaldybės kultūros įstaigų, sudarančių
sąlygas miesto ir rajono gyventojams naudotis kultūros paslaugomis ir aktyviai dalyvauti
kultūriniame gyvenime.
2018 metais Kėdainių kultūros centre ir jo skyriuose surengti 700 įvairaus pobūdžio
kultūriniai renginiai: 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 edukacijos ir 171 kitų renginių
bendruomenei; renginiuose apsilankė 65 650 žiūrovų, iš jų –15 800 vaikų ir jaunimo.
2018 m. kultūros centro darbuotojai vykdė 1 kultūros ir 7 vaikų vasaros užimtumo projektus.
Kėdainių kultūros centro veikla vykdoma remiantis geru patyrimu, tradicijomis, nuolat jas
tobulinant. 2018-ieji metai – Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metai, todėl dalis renginių
skirta šiai svarbiai datai. Surengta Kėdainių rajono Dainų ir šokių šventė „Kokia nuostabi, Lietuva,
esi!“ Kėdainių arenoje, skaitovų konkursas „Pavasaris pražydo žodžiais...“, vakaras mirusiems
menininkams atminti, Vilainių seniūnijoje renginių ciklas „Myliu kraštą, kuriame gyvenu“ (6
renginiai), Surviliškio skyriuje atidengta atminimo lenta „Lietuvai iš visos širdies“ –1919-1920 m.
nepriklausomybės kovų Surviliškio valsčiaus savanoriams.
2018 m. Kėdainių kultūros centras surengė I-ąjį tarptautinį kamerinių chorų festivalį „Ave
Musica“, pirmąkart trijų dienų „Tradicijas ir dabartį jungiantį kultūros festivalį „Pap/ Art/ Is“, II
respublikinį popchorų festivalį „Skambantys perliukai“, tradicinę Agurkų šventę (jos metu vyko Iasis atviras Pasaulio Agurko metimo į tolį čempionatas Kėdainių rajono Mero prizui laimėti),
tradicine tapusią šventę „Ačiū, kad šalia esi“, Kėdainių m., Surviliškio, Pelėdnagių ir Vilainių
seniūnijų Kultūros ir meno dienas, Surviliškio miestelio, Nociūnų, Kalnaberžės, Labūnavos ir
Lančiūnavos kaimo šventės. Antrąkart vyko labdaros akcija „Dalijamės gerumu“ (vaikų ir jaunimo

teatro studijos „Polėkis“ spektaklis „Gražiausios Anderseno pasakos“). Kartu su partneriais
surengta Kėdainių miesto šventė „Vidury Lietuvos“. Surviliškio skyriuje surengtas mėgėjiškų teatrų
festivalis. Vyko poeziją kuriančių žmonių sambūris Labūnavoje ir poezijos šventė Vilainiuose,
surengta Kalėdų eglės įžiebimo šventė ir Naujųjų Metų sutikimo fejerverkas.
Siekiant sudaryti sąlygas Kėdainių rajono gyventojams susipažinti su profesionalios kultūros
kūrėjais, buvo organizuotas tradicinis teatrų festivalis „Melpomenės dovanos 2018“. Žiūrovai turėjo
galimybę pamatyti 8 spektaklius, o renginiuose apsilankė 1780 žiūrovų. Iš viso suorganizuoti 70
profesionalaus meno renginių: 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 (ir 9 išvykose) ir 9
profesionalių dailininkų 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, Jurginių dienos
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.
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, klubų ir būrelių veikla. 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, kurių veikloje dalyvavo 25
dalyviai.
Didelis dėmesys skirtas aktyviai mėgėjų meno kolektyvų meninio lygio kėlimui ir
kultūriniams mainams. Surengta 560 koncertinių pasirodymų, iš jų 341 išvykose (užsienyje – 11
kartų). Tai pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė „Lankesa“, vaikų popchorai „Perliukai“,
„Skambantis perliukas“ 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 bei renginiuose kolektyvai
dalyvavo 101 kartą. 36 kartus mėgėjų meno kolektyvai iš konkursų grįžo laureatais, diplomantais ar
prizinių vietų laimėtojais. Mėgėjų meno kolektyvų išvykos Lietuvoje dažniausiai vyksta kultūrinių
mainų pagrindu.
Net 9 Kėdainių kultūros centro ir jo skyrių mėgėjų meno kolektyvai dalyvavo 2018 metų
Lietuvos šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos...“, jų vadovai apdovanoti Nacionalinio kultūros
centro 100-mečio ženklais.
2018 metais Kėdainių kultūros centre ir skyriuose surengti 138 renginiai vaikams ir jaunimui.
Kino mėgėjams 2018 metais buvo parodyta 23 įvairių kino filmų, juos pamatė 2235 žiūrovų.
Informacija apie Kėdainių kultūros centre vykstančius renginius talpinama Kėdainių kultūros
centro svetainėje www.kedainiukulturoscentras.lt ir Facebook paskyroje, www.kedainiai.lt,
www.muge.eu, www.kedainietis.lt, AB „Balticum TV, Kėdainių spaudoje, socialiniuose tinkluose
bei gaminami plakatai ir lankstinukai.

Įgyvendinant Savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano 05 programą „Kultūros
veiklos plėtra“ Kėdainių kultūros centras dalyvauja įgyvendinant 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.
Numatomi programos įgyvendinimo rezultatai:
1. Bus sudarytos palankios sąlygos Kėdainių miesto, Pelėdnagių, Surviliškio ir Vilainių
seniūnijų gyventojams dalyvauti kultūriniame gyvenime.
2. Bus suorganizuota ne mažiau: 60 valstybinių švenčių ir atmintinų datų paminėjimų, 100
renginių vaikams ir jaunimui ir 500 kitų įvairių sociokultūrinių renginių bendruomenės poreikiams
tenkinti.
3. Bus suorganizuota ne mažiau 50 įvairių žanrų profesionalaus meno sklaidos renginių,
tenkinant vietos bendruomenės narių profesionalaus meno poreikius, padedant gyventojams ugdytis
meninius, estetinius ir kultūrinius įgūdžius.
4. Siekiant puoselėti savo krašto etninį savitumą ir išskirtinumą, plėtoti etnokultūrines
tradicijas ir papročius, bus sudarytos sąlygos kiekvienam bendruomenės nariui pažinti savo gimtąjį
kraštą, pažinti ir puoselėti mūsų tautos vertybines nuostatas, tradicijas ir papročius. Bus organizuota
ne mažiau kaip 50 etnokultūrinių renginių.
5. Plėtojama mėgėjų meno kolektyvų veikla:
5.1. veiks ne mažiau 29 mėgėjų meno kolektyvų, kurių veikloje dalyvaus ne mažiau 425
meno mėgėjų;
5.2. mėgėjų meno kolektyvai surengs ne mažiau 220 koncertų, vyks kultūriniai mainai.
Kolektyvai dalyvaus įvairiuose rajoniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose,
šventėse ir festivaliuose, įvairiuose televizijos projektuose: liaudiškos muzikos kapelų ir liaudiškų
šokių šventėse, chorų festivaliuose, vokalinių ansamblių konkursuose, vaikų ir jaunimo mėgėjų
meno liaudies muzikos ir popmuzikos projektuose;
5.3. mėgėjų meno kolektyvai kels koncertinių programų ir jų išpildymo lygį dalyvaudami
tarptautiniuose, respublikiniuose bei regioniniuose konkursuose ir taip pat dalyvaudami Kėdainių
kultūros centro rengiamuose XI respublikiniame liaudiškų šokių festivalyje „Kaziūnės suktinis“, II
tradicijas ir dabartį jungiančiame lietuviškos kultūros festivalyje „Pap/Art/Is“, respublikiniame
folkloro festivalyje „Į Vidurio Lietuvą susiėję“ ir III respublikiniame vaikų ir jaunimo muzikos
festivalyje „Skambantys perliukai“.
Susiję įstatymai
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.
____________________________

Planas
2019-ųjų
metų
asignavimai,
Eur

Pavadinimas

Reikšmė

Finansavimo šaltinis

Atsakingi vykdytojai

Veiklos/ darbo/ veiksmo
pavadinimas

Veiklos/ darbo/ veiksmo
kodas

Priemonės pavadinimas

Priemonės kodas

Uždavinio kodas

Programos tikslo kodas

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai

Kultūros veiklos plėtra
01

Gerinti kultūros paslaugų įvairovę ir kokybę

01
01

01
01

01

01

Užtikrinti efektyvią kultūros centro veiklą
01 Organizuoti ir
1 Organizuoti ir užtikrinti kultūros
užtikrinti kultūros
centro darbuotojų darbą
centro ir jo skyrių
2 Užtikrinti kultūros centro ir skyrių
veiklą
aplinkos aptarnavimą ir aprūpinti
būtinomis darbo priemonėmis
3 Įgyvendinti priemones, formuojant
patrauklų kultūros centro įvaizdį
02 Organizuoti
1 Organizuoti valstybinių švenčių,
valstybinių, profesinių
atmintinų dienų minėjimus ir
švenčių, atmintinų
profesines šventes
dienų minėjimus,
2
Propaguoti profesionalųjį meną
įvairius renginius
bendruomenės
3 Skatinti ir ugdyti meninę veiklą,
poreikiams tenkinti
telkti įvairių žanrų mėgėjų
kolektyvus
4
Skatinti ir puoselėti etninę kultūrą,
vietos tradicijas
5

6
01

01

Organizuoti įvairius sociokultūrinius
renginius bendruomenės poreikiams
tenkinti
Organizuoti veiklas, skirtas vaikų ir
jaunimo užimtumui

Pareigybių skaičius

Direktorius
Direktorius, direktoriaus
pavaduotojas bendriesiems
ir ūkio reikalams
Direktorius, reklamos
redaktorius
Režisieriai, skyrių vadovai,
kultūrinių renginių
organizatoriai
Direktorius,
skyrių vadovai
Direktoriaus pavaduotojas
kultūrinei veiklai, kolektyvų
vadovai
Direktoriaus pavaduotojas
kultūrinei veiklai, skyrių
vadovai
Režisieriai, skyrių vadovai,
kultūrinių renginių
organizatoriai
Režisieriai,
skyrių vadovai

SB
ĮP

SB
ĮP

Iš viso uždaviniui

525000
17300

Skyrių skaičius

39,75
7

Straipsniai spaudoje
Reklama per TV

ne mažiau 5
ne mažiau 10

Renginių skaičius

ne mažiau 60

Renginių skaičius

ne mažiau 50

Renginių skaičius

ne mažiau 220

Renginių skaičius

ne mažiau 50

Renginių skaičius

ne mažiau 290

Renginių skaičius

ne mažiau 100

64700
5500

612500

01

Iš viso tikslui
Iš viso programai

612500

Iš viso programoms vykdyti

612500

612500

Iš jų:
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS
Savivaldybės biudžetas SB

612500
589700

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SBVB
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos AA
Iš pajamų už suteiktas paslaugas lėšos ĮP

22800

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

Kėdainių kultūros centro
2019 m. veiklos programos priedas
VEIKLŲ PLANAS
Eil.
Nr.
01
1.
2.
3.

02
1.
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo vieta

Organizuoti ir užtikrinti kultūros centro ir jo skyrių veiklą
Organizuoti ir užtikrinti kultūros centro ir skyrių
Kėdainių kultūros centras
darbuotojų darbą
Užtikrinti kultūros centro ir skyrių aplinkos aptarnavimą ir Kėdainių kultūros centras
aprūpinti būtinomis darbo priemonėmis
Įgyvendinti priemones, formuojant patrauklų kultūros
Kėdainių kultūros centras
centro įvaizdį

Vykdymo terminas

Skirta lėšų, eurais
Iš biudžeto Iš paslaugų

Sausio–gruodžio mėn.

465200

Sausio–gruodžio mėn.

59800

17000

Sausio–gruodžio mėn.

0

300

Iš viso veiklai:
528900
17300
Organizuoti valstybinių, profesinių švenčių, atmintinų dienų minėjimus, įvairius renginius bendruomenės poreikiams tenkinti
Organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų dienų minėjimus ir profesines šventes
Laisvės gynėjų diena
Kėdainių kultūros centras
Sausio 13 d.
400
Pelėdnagių skyrius
Sausio 11 d.
45
Vilainių skyrius
Sausio 11 d.
20
Lančiūnava, Vilainių sk.
Sausio 11 d.
20
Nociūnų skyrius
Sausio 12 d.
Tiskūnų skyrius
Sausio 12 d.
20
Gėlių padėjimas pirmajam žuvusiam Lietuvos savanoriui
Taučiūnų kaimas, Vilainių
Vasario 8 d.
20
P. Lukšiui prie paminklo žūties vietoje
sen. (Vilainių skyrius)
Pirmųjų Lietuvos kariuomenės kautynių 100-mečio
Kėdainių kultūros centras
Vasario 9 d.
1700
minėjimas
Pirmojo Nepriklausomybės kovose žuvusio Lietuvos
savanorio Povilo Lukšio žūties 100-osios metinės
Renginys „Tėvynei pašaukus“, skirtas 1919 m.
Nepriklausomybės kovose su bolševikais kritusiems
Lietuvos kariams, savanoriams bei šauliams pagerbti ir
pirmosioms kautynių pergalėms pagarsinti
Lietuvos valstybės atkūrimo diena
Kėdainių Arena
Vasario 16 d.
6600

1.5.
1.6.

1.7.
1.8.

1.9.
1.10.

1.11.
1.12.

Šventinis bėgimas „LIETUVAI“, skirtas Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo dienai
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena

Pasaulinė sveikatos diena. Sporto šventė
KULTŪROS DIENA
Kėdainių r. savivaldybės konkurso „Kultūros versmė“
apdovanojimai
Kauno muzikinio teatro kamerinio orkestro ir solistų
koncertas „Gražiausios operečių arijos“
Medicinos darbuotojų diena
Motinos diena

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena
Lauko bibliotekėlės prie Kultūros centro įrengimas
Tarptautinė šeimos diena

(Kėdainių kultūros centras)
Vilainių skyrius
Lančiūnava, Vilainių sk.
Pelėdnagių skyrius
Nociūnų skyrius
Kalnaberžės skyrius

Vasario 14 d.
Vasario 14 d.
Vasario 15 d.
Vasario 15 d.
Vasario 15 d.

20
20
50
25
50

Nociūnų skyrius

Kovo 9 d.

150

Kėdainių arena
(Kėdainių kultūros centras)
Vilainių skyrius
Lančiūnava, Vilainių sk.
Pelėdnagių skyrius
Tiskūnų skyrius
Pelėdnagių skyrius

Kovo 11 d.
Kovo 8 d.
Kovo 9 d.
Kovo 11 d.
Kovo 11 d.
Balandžio 5 d.

20
20
10
30
10

Kėdainių kultūros centras

Balandžio 15 d.

100

Kėdainių kultūros centras
Nociūnų skyrius
Aristava, Vilainių sk.
Pelėdnagių skyrius
Vilainių skyrius
Sirutiškis, Kalnaberžės sk.
Kalnaberžės skyrius
Tiskūnų skyrius

Balandžio 26 d.
Balandžio 30 d.
Gegužės 3 d.
Gegužės 3 d.
Gegužės 3 d.
Gegužės 3 d.
Gegužės 5 d.
Gegužės 5 d.

20
20
10
20
50
50
30

Kėdainių kultūros centras

Gegužės 7 d.

300

Kėdainių kultūros centras
Pelėdnagių skyrius
Lančiūnava, Vilainių sk.
Nociūnų skyrius
Labūnavos skyrius

Gegužės 15 d.
Gegužės 14 d.
Gegužės 15 d.
Gegužės 16 d.
Gegužės 17 d.

50
30
20
25
20

5200

100

1.13.
1.14.

1.15.
1.16.

1.17.
1.18.
1.19

1.20.

Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės
diena
Tarptautinė vaikų gynimo diena

Gedulo ir Vilties diena
Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo)
diena
Tradicinė šventė „Vasara žolynų žieduose“
„Tautiškos giesmės“ giedojimas kartu su viso pasaulio
lietuviais
Folkloro, liaudiškos muzikos ir amatų šventė „Po vasaros
dangum“
„Tautiškos giesmės“ giedojimas kartu su viso pasaulio
lietuviais
Beinaičių kaimo šventė
Žolinės šventė
Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir
Baltijos kelio diena
Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena

Tarptautinė mokytojų diena

Kėdainių kultūros centras

Gegužės 18 d.

400

100

Vytauto parkas
(Kėdainių kultūros centras)
Labūnavos skyrius
Vilainių skyrius
Aristava, Vilainių sk.
Lančiūnava, Vilainių sk.
Pelėdnagių skyrius
Tiskūnų skyrius
Kėdainių kultūros centras

Birželio 1 d.

1000

Gegužės 31 d.
Gegužės 31 d.
Gegužės 31 d.
Gegužės 31 d.
Birželio 1 d.
Birželio 1 d.
Birželio 14 d.

30
20
20
20
30
130
100

100

Vilainių skyrius
Didžiosios Rinkos a.
(Kėdainių kultūros centras)
Ant Bakainių piliakalnio
(Surviliškio skyrius)

Liepos 5 d.
Liepos 6 d.

400
400

100

Liepos 6 d.

2000

Vilainių sk. Lančiūnava
Beinaičiai, Nociūnų sk.
Aristava, Vilainių sk.
Saviečiai, Labūnavos sk.

Liepos 6 d.
Liepos 6 d.
Rugpjūčio 14 d.
Rugpjūčio 17 d.

200
200
200

Kėdainių kultūros centras

Rugpjūčio 23 d.

150

Kėdainių Arena
(Kėdainių kultūros centras)
Sirutiškis, Kalnaberžės sk.
Labūnavos skyrius
Pelėdnagių skyrius
Tiskūnų skyrius
Vilainių skyrius
Lančiūnava, Vilainių sk.
Kėdainių kultūros centras
Labūnavos skyrius

Spalio 1 d.

50

Rugsėjo 30 d.
Spalio 1 d..
Spalio 1 d.
Spalio 1 d.
Spalio 4 d.
Spalio 4 d.
Spalio 5 d.
Spalio 4 d.

50
15
40
20
30
10

1.21.

Koncertas mirusiems menininkams atminti

Vilainių skyrius
Kėdainių evangelikų
reformatų bažnyčia
(Kėdainių kultūros centras)

Spalio 6 d.

50

Lapkričio 2 d.
Iš viso:

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Propaguoti profesionalųjį meną
Tradicinis teatrų festivalis „Melpomenės dovanos 2019“
Išvykos į spektaklius, koncertus
Koncertai
Profesionalių teatrų spektakliai
Profesionalių dailininkų parodos

3.
3.1.
3.2.

Skatinti ir ugdyti meninę veiklą, telkti įvairių žanrų mėgėjų kolektyvus
Seminarai mėgėjų meno kolektyvų meistriškumui kelti
Kėdainių kultūros centras
Mėgėjų kūrybos parodos-seminarai
Labūnavos skyrius
Pelėdnagių skyrius
Tiskūnų skyrius
Vilainių skyrius
Vakaras mėgėjų meno kolektyvų dalyviams
Surviliškio skyrius
Liaudiškos muzikos kapelos „Vilainiai“ 45-erių metų
kūrybinės veiklos jubiliejinis koncertas „Kol dar muzika
Kėdainių kultūros centras
skamba širdy“
Mėgėjų teatrų šventė „Tegyvuoja teatras“
Surviliškio skyrius
Kaimo kapelų šventė „Kaimo muzikantų suvažiavimas
Labūnavos skyrius
2019"
III-asis respublikinis vaikų ir jaunimo muzikos festivalis
Didžiosios Rinkos a.
„Skambantys perliukai“
(Kėdainių kultūros centras)
Tradicijas ir dabartį jungiantis kultūros festivalis
Kėdainių senamiestis
„PAP/ ART/ IS“
(Kėdainių kultūros centras)
Tradicinio ir modernaus folkloro festivalis „Į Vidurio
Kėdainių senamiestis
Lietuvą susiėję“
(Kėdainių kultūros centras)
Vilainių skyriaus Lančiūnavos moterų vokalinio ansamblio Vilainių PRC Lančiūnavos
„Svaja“ 35-erių kūrybinės veiklos metų sukakties šventė
skyrius (Vilainių skyrius)
Nociūnų popchoro „Sapnas“ gimtadienio šventė
Nociūnų skyrius

3.3.
3.4.

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.

Kėdainių kultūros centras
Kultūros įstaigos Lietuvoje
Kėdainių kultūros centras
Kėdainių kultūros centras
Kėdainių kultūros centras

Kovo mėn.
Sausio–gruodžio mėn.
Sausio–gruodžio mėn.
Sausio–gruodžio mėn.
Sausio–gruodžio mėn.
Iš viso:
Sausio–gruodžio mėn.
Sausio–gruodžio mėn.

1000

100

21740

500
300
500

200
200

200
1000

700

Sausio mėn.

20
40
100
20

Vasario 23 d.

400

1000

Kovo mėn.

50

150

Kovo 30 d.

500

Gegužės 4 d.

1000

Birželio 21–22–23 d.

1000

850

Rugsėjo 7 d.

600

500

Spalio mėn.

200

Spalio 25 d.

50

3.14.
3.15

Kalnaberžės folkloro ansamblio „Kalnaberžiai“ 60-ties
metų ir Sirutiškio folkloro ansamblio „Radasta“ 20-ties
metų kūrybinės veiklos sukakčių šventė
Aukštaitijos regiono folkloro ansamblių šventė, skirta
Lietuvos nepriklausomybės kovoms atminti
Humoro šventė „Bobų radijui – 20“
Mėgėjų meno kolektyvų kultūriniai mainai

4.
4.1.

Skatinti ir puoselėti etninę kultūrą, vietos tradicijas
Teatralizuotos „Trijų Karalių“ eitynės

3.12.

3.13.

4.2.

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Užgavėnės

4.7.

Etniniai edukaciniai seminarai
Paukščių grįžimo šventė. Inkilų konkursas
Tradicinis 19-asis „Kazimierinių Kermošius“
XI respublikinis liaudiškų šokių festivalis
„Kaziūnės suktinis“
Velykinis laistymas

4.8.

Atvelykio renginiai

4.9.
4.10.

Tradicinė kraštiečių šventė. Varnaėdynės
Joninių šventės

Kalnaberžės bendruomenės
centras

Lapkričio 24 d.

500

Tiskūnų skyrius

Lapkričio 30 d.

200

Surviliškio skyrius
Kėdainių kultūros centras

Lapkričio 30 d.
Sausio–gruodžio mėn.
Iš viso:

300
1500
6180

Pelėdnagių skyrius
Tiskūnų skyrius
Kėdainių kultūros centras
Lančiūnava, Vilainių sk.
Nociūnų skyrius
Sirutiškis, Kalnaberžės sk.
Labūnavos skyrius
Pelėdnagių skyrius
Tiskūnų skyrius
Aristava, Vilainių sk.
Kėdainių kultūros centras
Pelėdnagių skyrius
Vilainių skyrius

Sausio 6 d.
Sausio 6 d.
Kovo 5 d.

Vilainių skyrius

Kovo 9 d.

Užupės k., Surviliškio sen.
(Surviliškio skyrius)
Nociūnų skyrius
Pelėdnagių skyrius
Sirutiškis, Kalnaberžės sk.
Tiskūnų skyrius
Kalnaberžės skyrius
Sirutiškis, Kalnaberžės sk.
Tiskūnų skyrius
Pelėdnagių skyrius

Sausio–gruodžio mėn.
Kovo 8 d.
Kovo 9 d.

60
150
20

30
30
80
20
400
15
1000

Balandžio 22 d.

50

Balandžio 27 d.
Balandžio 28 d.
Balandžio 28 d.
Balandžio 28 d.
Birželio 8 d.
Birželio 22 d.
Birželio 23 d.
Birželio 23 d.

30
60
50
30
800
300
800
900

200
3700

4.11.

Teatralizuota viešnagė Jonų ir Janinų sodybose

Surviliškio seniūnija
(Surviliškio skyrius)

4.12.

Etninė stovykla vaikams ir jaunimui

Tiskūnų skyrius

4.12.
4.13.
4.14.
4.14.
4.15.

Etninė-edukacinė stovykla vaikams „Ko senoliai išmokė“
Etninė stovykla vaikams ir jaunimui
Gandrų palydėtuvės
Rudens lygiadienis
Advento vakarai

Kalnaberžės skyrius
Kėdainių kultūros centras
Sirutiškis, Kalnaberžės sk.
Pelėdnagių skyrius
Kėdainių kultūros centras
Kalnaberžės skyrius
Labūnavos skyrius
Lančiūnava, Vilainių sk.
Nociūnų skyrius
Pelėdnagių skyrius
Sirutiškis, Kalnaberžės sk.
Surviliškio skyrius
Tiskūnų skyrius

5.
5.1.

Organizuoti įvairius sociokultūrinius renginius bendruomenės poreikiams tenkinti
Edukaciniai seminarai
Kalnaberžės skyrius
Surviliškio skyrius
Vilainių skyrius
Kino vakarai
Kėdainių kultūros centras
Poezijos ir muzikos vakarai
Labūnavos skyrius
„Protų mūšiai“, skirti Lietuvos nepriklausomybės kovų
Kėdainių kultūros centras
atminimui ir Vietovardžių metams
Labūnavos skyrius
Susitikimų ciklas „(Ne)pirmas kartas Kėdainiuose“
Kėdainių kultūros centras
Labūnaviečio restauratoriaus G. Kazlausko knygos
Labūnavos skyrius
„Labuno terra“, skirtas Lietuvos vietovardžių metams
Vakaronė „Buvo gera gaspadinė“
Surviliškio skyrius
Šventė „Ačiū, kad šalia esi“.
Kėdainių miesto Rotušė
Kėdainių krašto metų moterų apdovanojimai
XI-asis regioninis humoro vakaras „Liežuvio šventė 2019“ Vilainių skyrius
Labūnavietės B. Volodkienės 3-iosios knygos pristatymas Labūnavos skyrius

Birželio 23 d.
Birželio 25 d. –
liepos 6 d.
Liepos 1–10 d.
Liepos mėn.
Rugpjūčio 25 d.
Rugsėjo 23 d.
Gruodžio mėn.

Iš viso:

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.

50

30
20

4925

0

Sausio–gruodžio mėn.

Sausio–gruodžio mėn.
Sausio 11 d.

20
150
200
20
400
20
300
20

Sausio 25 d.

20

Kovo 12 d.

2300

Kovo 29 d.
Balandžio mėn.

100
20

Sausio–gruodžio mėn.
Sausio–gruodžio mėn.
Sausio–gruodžio mėn.

200

5.11.
5.12.
5.13.

Regioninė poezijos šventė „Vilainių pavasaris 2019“
Šventė „Kaimynai 2019“

5.14.
5.15.
5.16.
5.17.

Nociūnų bendruomenės šventė „Kaimo sueiga“
Labūnavos kaimo bendruomenės šventė „Oninės“
Tradicinė Lančiūnavos kaimo šventė „Čia – mano namai“
Surviliškio miestelio šventė „Tėviške, pakviesk ir aš
sugrįšiu“
Minėjimas Lietuvos Nepriklausomybės kovų aukoms
atminti

5.18.

22-oji „Agurkų šventė“

5.21.
5.22.

Kėdainių miesto šventė 647
Perfomansas „Kėdainių kultūros centro sezono
atidarymas“
Popietė bendruomenei „Sportuok ir būsi sveikas“
Vakaronės senjorams

5.23.
5.24.
5.25.

Šventė „Dvyniai 2019“
Pelėdnagių seniūnijos tradicinė žemdirbių šventė
Rudens šventė

5.26.
5.27.

Regioninis romansų vakaras „Baltos rožės“
Kalėdų eglės įžiebimo šventė

5.19.
5.20.

5.22.

Kalėdiniai renginiai

Vilainių skyrius
Surviliškio skyrius
Kėdainių senamiestis
(Kėdainių kultūros centras)
Nociūnų skyrius
Labūnavos skyrius
Lančiūnava, Vilainių sk.,
Surviliškio skyrius

Gegužės 18 d.
Gegužės 25 d.

Liepos 19 d.
Liepos 27 d.
Rugpjūčio 14 d.
Rugpjūčio 17 d.

800
800
250
450

Prie atminimo lentos 1919–
1920 m. Surviliškio
valsčiaus savanoriams
Kėdainių miestas
Kėdainių senamiestis
(Kėdainių kultūros centras)
Nociūnų skyrius
Kalnaberžės skyrius
Nociūnų skyrius
Pelėdnagių skyrius
Sirutiškis, Kalnaberžės sk.
Surviliškio skyrius
Labūnavos skyrius
Surviliškio skyrius
Pelėdnagių skyrius
Aristava, Vilainių sk.
Nociūnų skyrius
Vilainių skyrius
Didžiosios Rinkos a.
(Kėdainių kultūros centras)
Nociūnų skyrius
Pelėdnagių skyrius
Surviliškio skyrius
Tiskūnų skyrius
Pelėdnagių skyrius

Rugpjūčio 18 d.

40

Liepos 13 d.

150
50
12000

Rugsėjo 6–7 d.
Rugsėjo mėn.

700

Rugsėjo mėn.
Spalio mėn.

30
50
200
30
50
50

Spalio 26 d.
Lapkričio mėn.
Lapkričio mėn.

50
100
100
20
200
6200

Lapkričio mėn.
Gruodžio 6 d.
Gruodžio mėn.

Gruodžio mėn.

20
150
50
100
15

5.23.

Padėkos vakaras rėmėjams

5.24.
5.25.

Pramoginis vakaras palydint senuosius metus
Naujųjų Metų sutikimo fejerverkas

Tiskūnų skyrius
Lančiūnava, Vilainių sk.
Vilainių skyrius
Kėdainių kultūros centras
Didžiosios Rinkos a.
(Kėdainių kultūros centras)

Gruodžio mėn.
Gruodžio 29 d.
Gruodžio 31 d.
Iš viso:

6.
6.1.

6.2.
6.3.

6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.

Organizuoti veiklas, skirtas vaikų ir jaunimo užimtumui
Akcija vaikams „Lik sveika, Kalėdų eglute“
Kėdainių kultūros centras
Tiskūnų skyrius
Nociūnų skyrius
Šokių popietės mokiniams
Labūnavos skyrius
Edukaciniai seminarai
Kėdainių kultūros centras
Labūnavos skyrius
Pelėdnagių skyrius
Surviliškio skyrius
Tiskūnų skyrius
Akustinės arbatos vakarai
Pelėdnagių skyrius
Vakaras, skirtas Valentino dienai
Nociūnų skyrius
Šventė „Ant močiutės kelių“
Nociūnų skyrius
Skaitovų konkursas „Pavasaris pražydo žodžiais...“
Labūnavos skyrius
Nociūnų skyrius
Pelėdnagių skyrius
Surviliškio skyrius
Tiskūnų skyrius
Kėdainių kultūros centras
Kėdainių r. savivaldybės gabių mokinių pagerbimo šventė Kėdainių kultūros centras
Kūrybinė stovykla „BendrAukime“
Kėdainių kultūros centras
Kūrybinė stovykla „Mes norime kurti“
Nociūnų skyrius
Renginiai, skirti Jaunimo dienai
Pelėdnagių skyrius
Sporto ir pramogų festivalis
Labūnavos skyrius
Orientacinis žaidimas jaunimui „Lobio ieškojimas“
Pelėdnagių skyrius
Rudenėlio šventė „Margaspalvis ruduo“
Tiskūnų skyrius
Kėdainių r. jaunųjų talentų konkursas „Galim 2019“
Kėdainių kultūros centras

Sausio 6 d.
Sausio 6 d.
Sausio 7 d.
Sausio–gruodžio mėn.
Sausio–gruodžio mėn.

Sausio–gruodžio mėn.
Vasario 14 d.
Balandžio 4 d.
Balandžio mėn.

Gegužės 7 d.
Birželio 1 d.
Liepos 16–25 d.
Birželio–liepos mėn.
Rugpjūčio 12 d.
Rugsėjo–spalio mėn.
Rugsėjo 3 d.
Rugsėjo mėn.
Spalio–lapkričio mėn.

20
100
300
1500

28145
100
20

300
30
50
20
80
80
25
100
35
15
50
20
150
2000

60
50
30
20

200

6.156 Popietė vaikams „Mūsų gražioji Pepė“, skirta Šiaurės šalių
bibliotekų savaitei
6.17. Pelėdnagių seniūnijos renginys jaunimui „Protų mūšis“
6.18. Kalėdų šventės vaikams

Nociūnų skyrius

Lapkričio 14 d.

20

Pelėdnagių skyrius
Kėdainių kultūros centras
Tiskūnų skyrius
Vilainių skyrius

Lapkričio mėn.
Gruodžio mėn.

25
150
30
50
3510
64700
589700

Iš viso:
Iš viso veiklai:
Iš viso programai:
____________________________

100

100
5500
22800

