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KĖDAINIŲ KULTŪROS CENTRO 

2020 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

VEIKLOS APŽVALGA 

Kėdainių kultūros centras dalyvavo įgyvendinant Savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos 

plano 05 programą „Kultūros veiklos plėtra“ 03 tikslo „Sudaryti sąlygas krašto bendruomenei 

dalyvauti kultūrinėje bei kūrybinėje veikloje“ 01 uždavinio „Užtikrinti efektyvią rajono kultūros 

centrų veiklą, vykdyti organizuojamų renginių informacijos sklaidą“ 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 – 2020 m. sausio 1 d., pabaiga – 2020 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. 

Programos įgyvendinimo rezultatai:  

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

gyventojams dalyvauti kultūriniame gyvenime. 

Kėdainių kultūros centras yra aukščiausios kategorijos kultūros centras. 2020 m. Kėdainių 

kultūros centre buvo 39,75 pareigybės, jose dirbo 51 darbuotojas, iš jų – 37 kultūros ir meno. 20 kultūros 

ir meno darbuotojų įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 5 – aukštąjį neuniversitetinį, 5 – aukštesnįjį, 

4 – spec. vidurinį, 4 – vidurinį, 36 darbuotojai tobulino kvalifikaciją seminaruose ir mokymuose. 

2020 m. tapo nemenku iššūkiu dėl koronaviruso pandemijos karantino apribojimų, todėl dalis 

renginių persikėlė į virtualią erdvę ir vizualinius akcentus – Kėdainių miesto parke sukurta meninė 

instaliacija „Sniego Karalienė“ ir šviesos instaliacija „Elnio devyniaragio žėrintys gojai“, prie Kultūros 

centro pastato – instaliacija „Nykštukų slėpynės“. 

2020 m. Kėdainių kultūros centre ir jo skyriuose surengti 528 (iš jų virtualūs – 47) įvairaus 

pobūdžio kultūriniai renginiai: 47 valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimai, 38 etninės kultūros 

renginiai, 67 profesionalaus meno renginiai, 25 tautodailės bei kitos parodos, 88 renginiai vaikams ir 

jaunimui, 17 kino filmų, 15 pramoginės muzikos koncertų, 150 edukacinių užsiėmimų/veiklų ir 81 kitų 

renginių bendruomenei. Renginiuose apsilankė 34 811 žiūrovų, iš jų – 7 483 vaikų ir jaunimo, virtualių 

renginių dalyvių – 10 179, vaizdo įrašų peržiūrų – 38 899.  

2020 m. kultūros centro darbuotojai vykdė 25 projektus: finansuotus Europos socialinio fondo ir 

Savivaldybės administracijos („Gyvenimo spalvos“), Lietuvos kultūros tarybos ir Savivaldybės 

administracijos (renginių ciklas „(At)rask meną“ ir meninio vyksmo festivalis „Formos‘20“) ir Istorinės 

atminties išsaugojimo (pilietinė akcija, konferencija „Vakar ir šiandien“), Kultūros paveldo 

departamento prie Kultūros ministerijos (orientacinės varžybos Kėdainių rajone „Renkuosi Kėdainius. 

Sakralinis paveldas“) ir Savivaldybės administracijos („Kūrybinės dirbtuvės vaikams ir jaunimui“ ir „Per 

meną į pasaulį“ Pelėdnagiuose, „Pažinkime profesionalų meną iš arčiau“ Labūnavoje, „Muzikiniai 

susitikimai“ Vilainiuose, „Meno vartai“ Surviliškyje, „Rudens lygė – 2020“ Kalnaberžėje, „Neišsenkanti 

versmė“ Nociūnuose). 



Surengti valstybinių ir atmintinų datų renginiai: Laisvės gynėjų diena, Lietuvos valstybės 

atkūrimo diena, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-metis, Medicinos darbuotojų diena, Valstybės 

(Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės diena, Europos diena stalinizmo ir 

nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio diena, Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena.  

Kėdainių kultūros centro veikla vykdoma remiantis geru patyrimu, tradicijomis ir ieškant naujų 

formų. Kėdainiuose įgyvendinta naujovė – edukacinis renginys „Plaukimas vytine „Vėtra“. Kėdainiečių 

iniciatyva liepos 14-oji paskelbta Agurkų diena ir surengta „Agurkų mugė“, surengtas dviejų dienų 

„Tradicijas ir dabartį jungiantis kultūros festivalis „Pap/Art/is“, kartu su partneriais surengta Kėdainių 

miesto šventė, Surviliškio skyriuje surengtas mėgėjiškų teatrų festivalis, Surviliškio miestelio, Nociūnų, 

Kalnaberžės, Labūnavos, Lančiūnavos ir Sirutiškio kaimų šventės, XII regioninis humoro vakaras 

„Liežuvio šventė 2020“ Vilainiuose, Kalėdų eglės įžiebimo diena. 

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

papročius, surengti 38 etnokultūriniai renginiai: Užgavėnės Kėdainių mieste, Tiskūnuose, Gineituose, 

Pelėdnagiuose, Labūnavoje, Nociūnuose ir Lančiūnavoje, tradicinis „Kazimierinių Kermošius“ 

Vilainiuose, tradicinė kalnaberžiečių šventė „Kitokios Varnaėdynės“, šieno skulptūrų paroda „Žolynų 

virsmas“ Pelėdnagiuose, skirta Tautodailės metams, Joninės Tiskūnuose ir Pelėdnagiuose, tradicinė 

Labūnavos kaimo „Oninių šventė“, tradicinė regioninė folkloro, liaudiškos muzikos ir amatų šventė „Po 

vasaros dangum“ ant Bakainių piliakalnio, Žolinės šventė Aristavoje, rudens lygiadienio šventė „Rudens 

lygė – 2020“ Kalnaberžėje, virtualūs Advento vakarai. 

2020 m. suorganizuoti 67 įvairaus žanro profesionalaus meno renginiai (34 spektakliai, 21 

koncertas ir 12 profesionalių dailininkų parodų), tenkinantys vietos bendruomenės narių profesionalaus 

meno poreikius, padedantys gyventojams ugdytis meninius, estetinius ir kultūrinius įgūdžius.  

2020 m. Kėdainių kultūros centre ir skyriuose didelis dėmesys skirtas vaikų ir jaunimo užimtumui 

ir saviraiškos galimybių skatinimui. Kėdainių kultūros centro ir jo skyrių darbuotojai vaikų vasaros 

atostogų metu suorganizavo 10 stovyklų, kuriose dalyvavo daugiau kaip 150 vaikų ir jaunimo. Buvo 

vykdomos 2 vasaros stovyklos ir kt. NVŠ veiklų Savivaldybės administracijos finansuotos programos, 

kurių veiklose dalyvavo 30 vaikų. Pelėdnagių skyriuje veikė Atviroji jaunimo erdvė (27 unikalūs 

lankytojai). 

2020 m. Kultūros centre veikė 29 mėgėjų meno kolektyvai, kuriuose dalyvavo 383 meno mėgėjai 

(iš jų 101 vaikai ir jaunimas), veiklą vykdė būrelis „Rankdarbių kraitė“ Vilainiuose. Per metus mėgėjų 

meno kolektyvai surengė 290 koncertinių pasirodymų, iš jų 206 išvykose – dalyvavo renginiuose 

Kėdainių rajone, Kaune, Panevėžyje, Vilniuje, Birštone, Marijampolėje ir kituose Lietuvos miestuose ar 

gyvenvietėse. Kolektyvai 20 kartų dalyvavo tarptautiniuose konkursuose ir festivaliuose Lietuvoje, 

Latvijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje, 48 kartus respublikiniuose konkursuose Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, 

Kupiškyje, Marijampolėje ir 52 kartus respublikiniuose ir regioniniuose renginiuose. 68 kartus mėgėjų 

meno kolektyvai iš konkursų grįžo laureatais ar prizinių vietų laimėtojais. Vilainių skyriaus vyresniųjų 

liaudiškų šokių grupė „Volungė“ pelnė I vietos diplomą tarptautiniame festivalyje-konkurse „Baltic 

Amber Riga 2020“ (Ryga), vaikų popchorai „Perliukai“, „Skambantis perliukai“ ir „Perliukai Junior“, 

Nociūnų skyriaus vokalinis duetas „Kipras+Urtė“ ir šeimyninis duetas „Aš ir tu“ dalyvavo ir pelnė 

apdovanojimus tarptautiniuose konkursuose Lietuvoje bei užsienyje. Mėgėjų meno kolektyvų išvykos 

Lietuvoje dažniausiai vyko kultūrinių mainų principu. 

2020 m. surengti du respublikiniai festivaliai („Kleketynė“ ir „Skambantys perliukai“), du 

liaudiškų šokių kolektyvų sukakčių minėjimai („Lankesos“ 55-erių ir „Volungės“ 20-ties metų) ir dvi 

regioninės kapelų šventės („Čiulba lakštingėlė ant švento Jono“ ir „Rudens suktinis“).  

Informacija apie vykdomą veiklą yra talpinama įstaigos interneto svetainėje 

www.kedainiukulturoscentras.lt ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje. Lankytojai turi galimybę 

pareikšti savo nuomonę ir pageidavimus elektroniniu paštu.  
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Skirti                    

2020-

ųjų 

metų 

asignavi

mai, 

Eur 

Panaud

oti                 

2020-

ųjų 

metų 

asignavi

mai, 

Eur 

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai 

Pavadinimas 

P
la

n
a

s 

F
a

k
ta

s 

Nukrypimų 

nuo plano 

priežastys 

ir/ar tolesni 

veiksmai, 

komentarai 

Strateginio veiklos plano programos pavadinimas             

03 Sudaryti sąlygas krašto bendruomenei dalyvauti kultūrinėje bei kūrybinėje veikloje           

03 01 Užtikrinti efektyvią rajono kultūros centrų veiklą, vykdyti organizuojamų renginių informacijos sklaidą       
03 01 01 Organizuoti ir 

užtikrinti 

kultūros centro 

ir jo skyrių 

veiklą 

1 Organizuoti ir užtikrinti 

kultūros centro ir skyrių 

aplinkos aptarnavimą  

Direktorius 

SB 

ĮP 

VB 

525 200 

19 900 

2979 

525 200 

15 259 

2979 

Kultūros centrų 

organizuojamų veiklų 

lankytojų skaičius 

50 000 34 811 

34811 

žiūrovų ir 

dalyvių 

veiklose su 

žiūrovais; 

38899 

virtualių 

renginių 

vaizdo įrašų 

transliacijų 

peržiūros 

internete 

      2 Organizuoti ir užtikrinti 

kultūros centro ir skyrių 

darbuotojų darbą 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems 

reikalams 

03 01 

  

02 

  

Organizuoti 

valstybinių, 

profesinių 

švenčių, 

atmintinų dienų 

minėjimus, 

įvairius 

renginius 

bendruomenės 

poreikiams 

tenkinti 

1 Organizuoti valstybinių 

švenčių, atmintinų dienų 

minėjimus ir profesines 

šventes 

Režisieriai 

SB 

ĮP 

VB 

ES 

70 000 

3 000 

29 863 

15 515 

70 000 

3 000 

29 863 

15 515 

Kultūros centrų 

organizuojamų veiklų 

skaičius / 

kultūrinių mainų 

skaičius 

60/10 47/0 

Neįvykdyta 

dėl karantino 

apribojimų 

  2 Propaguoti profesionalųjį 

meną 

Direktorius, skyrių 

vadovai 
Kultūros centrų 

organizuojamų veiklų 

skaičius / 

kultūrinių mainų 

skaičius 

50/0 67/0 Įvykdyta 

3 Skatinti ir ugdyti meninę 

veiklą, telkti įvairių žanrų 

mėgėjų kolektyvus 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

kultūrinei veiklai, 

kolektyvų vadovai 

Kultūros centrų 

organizuojamų veiklų 

skaičius / 

kultūrinių mainų 

skaičius 

210/100 290/100 Įvykdyta 

4 Skatinti ir puoselėti etninę 

kultūrą, vietos tradicijas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

kultūrinei veiklai, 

skyrių vadovai 

Kultūros centrų 

organizuojamų veiklų 

skaičius / 

50/10 38/10 

Neįvykdyta 

dėl karantino 

apribojimų 



kultūrinių mainų 

skaičius 
5 Organizuoti įvairius 

sociokultūrinius renginius 

bendruomenės poreikiams 

tenkinti 

Režisieriai, skyrių 

vadovai, kultūrinių 

renginių 

organizatoriai 

Kultūros centrų 

organizuojamų veiklų 

skaičius / 

kultūrinių mainų 

skaičius 

210/30 288/30 Įvykdyta 

      6 Organizuoti veiklas, skirtas 

vaikų ir jaunimo užimtumui 

Režisieriai, skyrių 

vadovai 
Kultūros centrų 

organizuojamų veiklų 

skaičius / 

kultūrinių mainų 

skaičius 

90/10 88/10 

Neįvykdyta 

dėl karantino 

apribojimų 

03 01 Iš viso uždaviniui 
666 457 661 816        

03 Iš viso tikslui 
666 457 661 816       

Iš viso programai 666 457 661 816 
 

 
    

Iš viso programoms vykdyti 
  

666 457 661 816 
 

 
  

Iš jų:        

SAVIVALDYBĖS LĖŠOS 618 100 613 459     

Savivaldybės biudžetas SB 595 200 595 200     

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SBVB       

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos AA       

Iš pajamų už suteiktas paslaugas lėšos ĮP 22 900 18 259     

Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF       

Skolintos lėšos SK       

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP        

KITOS LĖŠOS 48 357 48 357     

Europos Sąjungos lėšos, užsienio fondų lėšos ES 15 515 15 515     

Valstybės biudžeto lėšos VB 32 842 32 842     

Privačios – investuotojų lėšos PR         

Kiti finansavimo šaltiniai KT         
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


