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KĖDAINIŲ KULTŪROS CENTRO 

2021 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

VEIKLOS APŽVALGA 

Kėdainių kultūros centras dalyvavo, įgyvendinant Savivaldybės 2021–2023 m. strateginio 

veiklos plano 05 programos „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 – 2021 m. sausio 1 d., pabaiga – 2021 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. 

Kėdainių kultūros centras yra aukščiausios kategorijos kultūros centras. 2021 m. kultūros centro 

bendras etatų skaičius – 39,75, pareigybių – 64, jose dirbo 52 darbuotojai, iš jų – 39 kultūros ir meno. 20 

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

aukštesnįjį, 4 – spec. vidurinį, 5 – vidurinį, kvalifikaciją tobulino 31 kultūros ir meno darbuotojas. 

2021 m. tebesitęsiant koronaviruso pandemijos apribojimams, dalis renginių vyko virtualioje 

erdvėje (tinklalaidės, edukacijos, koncertai ir parodos). Aktualūs išliko ir vizualiniai akcentai prie 

Kėdainių kultūros centro, Kėdainių miesto parke, Didžiojoje g. – „Neužmirštuolių laukas“, „Lietuvos 

valstybingumo simboliai“, vizualiniai akcentai, šviesų instaliacijos „Sapnų sala“ ir „Kalėdų naktį tylią“, 

Rotušės kiemelyje įrengta „Kalėdų prakartėlė“. 

2021 m. Kėdainių kultūros centre ir jo skyriuose surengti 582 (iš jų virtualūs – 132) įvairaus 

pobūdžio kultūriniai renginiai: 74 valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimai, 50 – etninės kultūros, 

29 – profesionalaus meno (koncertai, spektakliai, parodos), 40 tautodailės bei kitų parodų, 101 renginys 

vaikams ir jaunimui, 11 kino filmų, 16 pramoginės muzikos koncertų, 148 edukaciniai 

užsiėmimai/veiklos ir 113 kitų renginių bendruomenei. Renginiuose apsilankė 34 960 žiūrovų, iš jų – 8 

901 vaikų ir jaunimo, virtualių renginių – tiesioginių transliacijų dalyvių – 2 837, vaizdo įrašų peržiūrų 

– 93 369.  

2021 m. kultūros centro darbuotojai vykdė 8 projektus: finansuotus Europos socialinio fondo ir 

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

administracijos (meninio vyksmo festivalis „Formos‘21“ ir folkloro festivalis „Į Vidurio Lietuvą 

susiėję“) ir Savivaldybės administracijos („Atrask. Pažink. Tobulėk“ ir „Aš turėjau gaidį“ Kėdainiuose, 

„Kūrybinės dirbtuvės vaikams „Atrask save“ ir AJE „Naujų atradimų metai“ Pelėdnagiuose, „Mes 

norime kurti“ Nociūnuose).  

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

atkūrimo diena, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena, Medicinos darbuotojų diena, Tarptautinė 



vaikų gynimo diena, Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės diena, 

80-osios tremties pradžios Lietuvoje metinės, 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. Surengtas trijų dienų 75-erius metus tradicijas ir dabartį jungiantis Kėdainių kultūros centro 

kultūros festivalis „Pap / Art / Is“, liepos 14-oji – Agurkų diena, kartu su partneriais surengta Kėdainių 

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

ir Sirutiškio kaimų šventės, Kalėdų eglės įžiebimo šventė.  

Puoselėjant savo krašto etninį savitumą, plėtojant etnokultūrines tradicijas ir papročius, surengta 

50 etnokultūrinių renginių: Užgavėnės prie Kėdainių kultūros centro, virtualios Užgavėnių programos 

visuose 7 skyriuose, tradicinė Kalnaberžės „Kraštiečių šventė“, 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, gandrų palydėtuvės 

Sirutiškyje, kraštiečių šventė „Čia – mūsų namai“ Lančiūnavoje, 8 Advento vakarai. 

2021 m. suorganizuoti 29 įvairaus žanro profesionalaus meno sklaidos renginiai (12 spektaklių, 

10 koncertų ir 7 profesionalių dailininkų parodos), tenkinantys vietos bendruomenės profesionalaus 

meno poreikius, ugdant meninius, estetinius ir kultūrinius įgūdžius.  

2021 m. Kėdainių kultūros centre ir skyriuose didelis dėmesys skirtas vaikų ir jaunimo užimtumui 

ir saviraiškos galimybių skatinimui. Kėdainių kultūros centras vaikų vasaros atostogų metu vykdė 3 

stovyklas ir 4 NVŠ veiklų stovyklas, kurios vyko Kėdainiuose, Nociūnuose, Juodkrantėje, Joneliškyje 

(Utenos r.), Lančiūnavoje. Pelėdnagių skyriuje veikė Atviroji jaunimo erdvė. 

2021 m. Kėdainių kultūros centre ir skyriuose veikė 28 mėgėjų meno kolektyvai (337 dalyviai, 

iš jų 72 vaikai ir jaunimas), veiklą vykdė „Etnodirbtuvės vaikams“ Kėdainiuose ir būrelis „Rankdarbių 

kraitė“ Vilainiuose. Per 2021 metus mėgėjų meno kolektyvai surengė 363 koncertinius pasirodymus (iš 

jų 281 išvykose) Kėdainių rajone, Kaune, Panevėžyje, Vilniuje, Birštone, Marijampolėje, Širvintose ir 

kituose Lietuvos miestuose ir gyvenvietėse. Kolektyvai 25 kartus dalyvavo tarptautiniuose konkursuose 

ir festivaliuose Latvijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje, Italijoje, Bulgarijoje, JAV, 102 kartus 

respublikiniuose konkursuose Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Kupiškyje, Kaišiadoryse, Marijampolėje ir 

56 kartus respublikiniuose ir regioniniuose renginiuose. 99 kartus mėgėjų meno kolektyvai iš konkursų 

grįžo laureatais ar prizinių vietų laimėtojais. Ypač sėkmingi metai buvo Vilainių skyriaus vyresniųjų 

liaudiškų šokių grupei „Volungė“ (Grand Prix Diplomas ir Auksinis Orfėjus, Auksinis (WAFF) medalis, 

I vieta už kolektyvo meistriškumą XI pasaulio folkloro čempionate „World Folk 2021“; I laipsnio 

Diplomai: tarptautiniame šokių čempionate „Golden dance“ ir Tarptautiniame festivalyje „American 

charm“; respublikiniame vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvų konkursiniame sambūryje „Iš aplinkui“; 

III laipsnio Diplomas XIII suaugusiųjų liaudiškų šokių kolektyvų respublikiniame konkurse „Pora už 

poros“). I ir II laipsnio Diplomus pelnė šokio studija XLITE tarptautiniuose festivaliuose ir konkursuose. 

Vaikų popchorai „Perliukai“, „Skambantis perliukas“ ir „Perliukai Junior“, Nociūnų skyriaus vokalinis 

duetas KIPRAS+URTĖ ir šeimyninis duetas „Aš ir tu“ bei solistai dalyvavo ir pelnė apdovanojimus 

tarptautiniuose konkursuose.  

2021 m. surengti trys respublikiniai festivaliai (liaudiškų šokių – „Sukasi trys kartos“, folkloro – 

„Į Vidurio Lietuvą susiėję“ ir popmuzikos – „Skambantys perliukai“), trys regioninės kapelų šventės 

(„Čiulba lakštingėlė ant švento Jono“, „Kaimo muzikantų suvažiavimas“ ir „Rudens suktinis“). Surengta 

tremtinių ir politinių kalinių mišraus choro „Diemedis“ 25-erių metų kūrybinės veiklos sukakties šventė 

ir Aukštaitijos regiono folkloro festivalis „Ant kožnos kertės po gegutėlą...“.  

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.  

                                                   



 

P
ro

g
ra

m
o

s 
ti

k
sl

o
 k

o
d

a
s 

U
žd

a
v

in
io

 k
o

d
a

s 

P
ri

em
o

n
ės

 k
o

d
a

s 

P
ri

em
o

n
ės

  
p

a
v
a

d
in

im
a

s 

V
ei

k
lo

s/
 d

a
rb

o
/ 

v
ei

k
sm

o
 

k
o

d
a

s 

V
ei

k
lo

s/
 d

a
rb

o
/ 

v
ei

k
sm

o
 

p
a

v
a

d
in

im
a

s 

A
ts

a
k

in
g
i 

v
y

k
d

y
to

ja
i 

F
in

a
n

sa
v

im
o
 š

a
lt

in
is

 

Skirti                    

2021-ųjų 

metų 

asignavi

mai, Eur 

Panaudot

i                 

2021-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 

Kultūros veiklos plėtra             

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 SBVB 

SB 

ĮP 

ES 

7 500 

633 300 

6 500 

2 236 

7 500 

633 300 

6 500 

2 236 

Kultūros centrų 

organizuojamų 

veiklų 

lankytojų 

skaičius 

40 

000 

131 

166 

Įvykdyta 

(2 837 virtualių 

renginių 

dalyviai, vaizdo 

įrašų peržiūros – 

93 369) 

      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 

ES 

VB 

PR 

66 500 

1 600 

12 864 

9 121 

2 542 

66 500 

1 600 

11 943 

9 121 

2 542 

Kultūros centrų 

organizuojamų 

veiklų skaičius  

40 74 Įvykdyta 

2 Propaguoti 

profesionalųjį meną 

Direktorius, skyrių 

vadovai 

Kultūros centrų 

organizuojamų 

veiklų skaičius  

 

40 29 Neįvykdyta dėl 

koronaviruso 

pandemijos  

apribojimų 

   3 Skatinti ir ugdyti 

meninę veiklą, telkti 

įvairių žanrų mėgėjų 

kolektyvus 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

kultūrinei veiklai, 

kolektyvų vadovai 

Kultūros centrų 

organizuojamų 

veiklų skaičius  

145 363 Įvykdyta 

   4 Skatinti ir puoselėti 

etninę kultūrą, vietos 

tradicijas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

kultūrinei veiklai, 

skyrių vadovai 

Kultūros centrų 

organizuojamų 

veiklų skaičius  

40 50 Įvykdyta 

      5 Organizuoti įvairius 

sociokultūrinius 

renginius bendruomenės 

poreikiams tenkinti 

Režisieriai, skyrių 

vadovai, kultūrinių 

renginių 

organizatoriai 

Kultūros centrų 

organizuojamų 

veiklų skaičius  

200 328 Įvykdyta 



6 Organizuoti veiklas, 

skirtas vaikų ir jaunimo 

užimtumui 

Režisieriai, skyrių 

vadovai 

Kultūros centrų 

organizuojamų 

veiklų skaičius  

60 101 Įvykdyta 

03 01 Iš viso uždaviniui 
742 163 741 242 

       

03 Iš viso tikslui 
742 163 741 242  

     

Iš viso programai 742 163 741 242 

Iš viso programoms vykdyti  742 163 741 242     

Iš jų:       

SAVIVALDYBĖS LĖŠOS 715 400 715 400     

Savivaldybės biudžetas SB 699 800 699 800     

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SBVB 7 500  7 500     

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos AA       

Iš pajamų už suteiktas paslaugas lėšos ĮP  8 100  8 100     

Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF       

Skolintos lėšos SK       

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP        

KITOS LĖŠOS  26 763  25 842     

Europos Sąjungos lėšos, užsienio fondų lėšos ES 15 100 14 179     

Valstybės biudžeto lėšos VB 9 121 9 121     

Privačios – investuotojų lėšos PR 2 542 2 542     

Kiti finansavimo šaltiniai KT       

 

 


