PATVIRTINTA
Kėdainių kultūros centro direktoriaus
2021 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. V-16
KĖDAINIŲ KULTŪROS CENTRO 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS
Kėdainių kultūros centras (toliau – Kultūros centras) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga,
veikianti Kėdainių miesto, Pelėdnagių, Surviliškio ir Vilainių seniūnijose. Kėdainių kultūros centras
yra juridinis asmuo.
Kėdainių kultūros centras vykdydamas savo veiklą vadovaujasi Lietuvos Respublikos
Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vietos savivaldos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos 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. Kėdainių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) tarybos sprendimu
Nr. TS-168 patvirtintas strateginio planavimo Savivaldybėje organizavimo tvarkos 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.
2020 m. gruodžio 18 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-287 patvirtintas Kėdainių
rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginis planas.
Savivaldybės 2021–2023 metų strateginis veiklos planas – 3 metų trukmės strateginio
planavimo dokumentas, detalizuojantis Savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 metų (toliau
– Plėtros planas) tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, kuris sudaromas atsižvelgiant į planuojamus
Savivaldybės finansinius ir žmogiškuosius išteklius.
Savivaldybės 2021–2023 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. Kėdainių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano
procesas susijęs su Savivaldybės metinio biudžeto rengimu.
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.
2021 m. vasario 26 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-26 patvirtintas Savivaldybės
2021 m. biudžetas.
Kėdainių kultūros centro 2021 m. veiklos planas – Savivaldybės 2021–2023 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 2021 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 PRIORITETAI
I prioritetas. Aukštos gyvenimo kokybės, socialinio saugumo užtikrinimas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo, sveikatos apsaugos, kultūros,
sporto 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 2021 m. veiklos planas skirtas įgyvendinti nuostatuose nurodytas
funkcijas.
Metinis veiklos planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymu, kultūros politikos nuostatais, biudžeto sandaros įstatymu, kultūros centrų įstatymu,
Kėdainių rajono savivaldybės 2021-2023 m. strateginiu veiklos planu ir skirtas įgyvendinti Kėdainių
kultūros centro nuostatuose nurodytas funkcijas.
Kėdainių kultūros centras yra aukščiausios kategorijos kultūros centras (suteikta 2011 m.).
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.
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 ir aktyviai dalyvauti kultūriniame gyvenime.
2020 m. tapo nemenku iššūkiu dėl koronaviruso pandemijos karantino apribojimų, todėl dalis
renginių persikėlė į virtualią erdvę (tinklalaidės, edukacijos, koncertai ir parodos) 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 (koncertai, spektakliai, parodos), 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 žanrų profesionalaus meno sklaidos 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 stovyklų 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.

Įgyvendinant Savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos plano 05 programą „Kultūros
veiklos plėtra“ Kėdainių kultūros centras dalyvauja įgyvendinant 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.
Vertinimo kriterijai:
Kultūros centrų organizuojamų veiklų lankytojų skaičius.
Kultūros centrų organizuojamų veiklų skaičius.
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: 40 valstybinių švenčių ir atmintinų dienų paminėjimų bei
profesinių švenčių, 60 renginių vaikams ir jaunimui ir 200 kitų įvairių sociokultūrinių renginių
bendruomenės poreikiams tenkinti.
3. Bus suorganizuota ne mažiau 40 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 40 etnokultūrinių renginių.
5. Plėtojama mėgėjų meno kolektyvų veikla:
5.1. veiks ne mažiau 28 mėgėjų meno kolektyvai, kurių veikloje dalyvaus ne mažiau 360 meno
mėgėjų;
5.2. mėgėjų meno kolektyvai surengs ne mažiau 145 koncertus, 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, popmuzikos projektuose;
5.3. mėgėjų meno kolektyvai kels koncertinių programų ir jų išpildymo lygį dalyvaudami
tarptautiniuose, respublikiniuose ir regioniniuose konkursuose (įskaitant ir virtualius), patys
rengdami festivalius: liaudiškos muzikos – „Čiulba lakštingėlė ant šv. Jono“, folkloro – „Į Vidurio
Lietuvą susiėję“, popchorų –„Skambantys perliukai“.
6. Bus vykdomos 4 Neformaliojo vaikų švietimo programos.
7. Bus vykdomas ESFA fondų finansuojamas projektas „Gyvenimo spalvos“
8. Bus parengtos ir pateiktos 5–6 paraiškos konkursams.
Susiję įstatymai
Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatos, Lietuvos Respublikos kultūros politikos
kaitos gairės, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymas, Lietuvos Respublikos etninės kultūros
valstybinės globos pagrindų įstatymas.
Veiklų planas pateikiamas priede (pridedama).
_________________________________

Planas
2021-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
03

Sudaryti sąlygas krašto bendruomenei dalyvauti kultūrinėje bei kūrybinėje veikloje

03
03

01
01

03

01

Užtikrinti efektyvią rajono kultūros centrų veiklą, vykdyti organizuojamų renginių informacijos sklaidą
01 Organizuoti ir
1
Organizuoti ir užtikrinti kultūros
Direktorius, direktoriaus
užtikrinti
centro ir skyrių darbuotojų darbą
pavaduotojas
kultūros centrų ir
bendriesiems ir ūkio
SB
564 300
jų skyrių veiklą
reikalams
SBVB
7 500
ĮP
19 300
2
Organizuoti ir užtikrinti kultūros
centro ir skyrių aplinkos
Direktorius
aptarnavimą
02 Organizuoti
1
Organizuoti valstybinių švenčių,
Režisieriai, skyrių
valstybinių,
atmintinų dienų minėjimus ir
vadovai, kultūrinių
profesinių
profesines šventes
renginių organizatoriai
švenčių,
2
Direktorius,
Propaguoti profesionalųjį meną
atmintinų dienų
skyrių vadovai
minėjimus,
3
Direktoriaus
Skatinti ir ugdyti meninę veiklą,
įvairius renginius
pavaduotojas kultūrinei
telkti įvairių žanrų mėgėjų
bendruomenės
veiklai, kolektyvų
kolektyvus
poreikiams
vadovai
SB
66 500
tenkinti
ĮP
1 600
4
Direktoriaus
Skatinti ir puoselėti etninę
pavaduotojas kultūrinei
kultūrą, vietos tradicijas
veiklai, skyrių vadovai
5
Organizuoti įvairius
Režisieriai, skyrių
sociokultūrinius renginius
vadovai, kultūrinių
bendruomenės poreikiams
renginių organizatoriai
tenkinti
6
Organizuoti veiklas, skirtas vaikų Režisieriai,
ir jaunimo užimtumui
skyrių vadovai

Kultūros centrų
organizuojamų veiklų
lankytojų skaičius

40 000

Kultūros centrų
organizuojamų veiklų skaičius

40

Kultūros centrų organizuojamų
veiklų skaičius

40

Kultūros centrų
organizuojamų veiklų skaičius

145

Kultūros centrų
organizuojamų veiklų skaičius

40

Kultūros centrų
organizuojamų veiklų skaičius

200

Kultūros centrų
organizuojamų veiklų skaičius

60

03

01

03

Iš viso uždaviniui

659 200

Iš viso tikslui
Iš viso programai

659 200

Iš viso programoms vykdyti

659 200

659 200

Iš jų:
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS
Savivaldybės biudžetas SB

630 800

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SBVB

7 500

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos AA
Iš pajamų už suteiktas paslaugas lėšos ĮP

20 900

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
2021 m. veiklos plano priedas
VEIKLŲ PLANAS
Eil.
Priemonės pavadinimas
Vykdymo vieta
Nr.
01
Organizuoti ir užtikrinti kultūros centro ir jo skyrių veiklą
1.
Organizuoti ir užtikrinti kultūros centro ir skyrių darbuotojų
Kėdainių kultūros centras
darbą
2.
Organizuoti ir užtikrinti kultūros centro ir skyrių aplinkos
Kėdainių kultūros centras
aptarnavimą
02
1.
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Vykdymo terminas

Skirta lėšų, eurais
Biudžetas Paslaugos

Sausio–gruodžio mėn.

501 100

Sausio–gruodžio mėn.

70 700

19 300

Iš viso veiklai: 571 800
19 300
Organizuoti valstybinių, profesinių švenčių, atmintinų dienų minėjimus, įvairius renginius bendruomenės poreikiams tenkinti
Organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų dienų minėjimus ir profesines šventes
Laisvės gynėjų dienos 30-metis
Kėdainių kultūros centras
Sausio 13 d.
600
Pelėdnagių skyrius
Sausio 11 d.
15
Surviliškio skyrius
Sausio 12–13 d.
Nociūnų skyrius
Sausio 13 d.
Tiskūnų skyrius
Sausio 13 d.
Vilainių skyrius
Sausio 13 d.
Gėlių padėjimas pirmajam žuvusiam Lietuvos savanoriui P. Taučiūnų kaimas, Vilainių
Vasario 7 d.
20
Lukšiui prie paminklo žūties vietoje
sen. (Vilainių skyrius)
Lietuvos valstybės atkūrimo diena
Kėdainių kultūros centras
Vasario 16 d.
350
Vilainių skyrius
Vasario 15 d.
70
Lančiūnava, Vilainių skyrius Vasario 15 d.
50
Labūnavos skyrius
Vasario 16 d.
50
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
Kėdainių kultūros centras
Kovo 11 d.
650
Vilainių skyrius
Kovo 10 d.
25
Lančiūnava, Vilainių skyrius Kovo 10 d.
15
Koncertas „Pavasariui, saulei, gyvenimui“ (virtualius)
Nociūnų skyrius
Kovo 12 d.
Pasaulinė sveikatos diena. Sporto šventė
Pelėdnagių skyrius
Balandžio 7 d.
20
Kultūros diena
Kėdainių kultūros centras
Balandžio 15 d.
Medicinos darbuotojų diena
Kėdainių kultūros centras
Balandžio 27 d.
Motinos diena
Aristava, Vilainių skyrius
Balandžio 30 d.
50
Vilainių skyrius
Balandžio 30 d.

1.10. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena
Skaitovų konkursas „Pavasaris pražydo žodžiais...“
1.11. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena
Vytauto Mačernio kūrybos skaitymai
Mobilios bibliotekėlės įrengimas
1.12. Tarptautinė šeimos diena

Nociūnų skyrius
Pelėdnagių skyrius
Tiskūnų skyrius
Sirutiškis, Kalnaberžės
skyrius
Kalnaberžės skyrius

Balandžio 30 d.
Balandžio 30 d.
Gegužės 1 d.
Gegužės 2 d.
Gegužės 2 d.

100

Nociūnų skyrius

Gegužės 7 d.

50

Kėdainių miesto parkas
(Kėdainių kultūros centras)

Gegužės 7 d.

200

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

Gegužės 15 d.
Gegužės 14 d.
Gegužės 14 d.
Gegužės 15 d.
Gegužės 15 d.

100
30
100
30
50

Gegužės 16 d.

230

1.13. Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės
Kėdainių kultūros centras
diena
1.14. Tarptautinė vaikų gynimo diena
Vytauto parkas
(Kėdainių kultūros centras)
Labūnavos skyrius
Vilainių skyrius
Aristava, Vilainių skyrius
Lančiūnava, Vilainių skyrius
Pelėdnagių skyrius
Tiskūnų skyrius
1.15. Gedulo ir Vilties diena
Kėdainių kultūros centras
1.16. Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir
Tautiškos giesmės diena
„Tautiškos giesmės“ giedojimas kartu su viso pasaulio
Didžiosios Rinkos aikštė
lietuviais
(Kėdainių kultūros centras)
Tradicinė šventė „Vasara žolynų žieduose“
Vilainių skyrius
Beinaičių kaimo šventė
Beinaičiai, Nociūnų skyrius
Pelėdnagių seniūnijos protų mūšis „Lietuva istorijos
Pelėdnagių skyrius
vingiuose“
Ant Bakainių piliakalnio

50
50
50

Birželio 1 d.

1 100

Birželio 1 d.
Birželio 1 d.
Birželio 1 d.
Birželio 1 d.
Birželio 1 d.
Birželio 1 d.
Birželio 14 d.

50
20
50
20
100
2390

Liepos 6 d.
Liepos 3 d.
Liepos 4 d.
Liepos 5 d.

250
200
100

Folkloro, liaudiškos muzikos ir amatų šventė „Po vasaros
dangum“
„Tautiškos giesmės“ giedojimas kartu su viso pasaulio
lietuviais
1.17. Tarptautinė jaunimo diena. Tinklinio varžybos jaunimui
1.18. Žolinės šventė

(Surviliškio skyrius)
Lančiūnava, Vilainių skyrius
Labūnavos parkas

Liepos 6 d.

1 200

Liepos 6 d.
Liepos 6 d.
Pelėdnagių skyrius
Rugpjūčio 14 d.
Aristava, Vilainių skyrius
Rugpjūčio 14 d.
Lančiūnava, Vilainių skyrius Rugpjūčio 14 d.
Saviečiai, Labūnavos skyrius Rugpjūčio 15 d.

1.19. Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir
Kėdainių kultūros centras
Baltijos kelio diena
1.20. Mokslo ir žinių diena
Labūnavos parkas
1.21. Lietuvos socialinių darbuotojų diena
Kėdainių kultūros centras
1.22. Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena
Kėdainių kultūros centras
Sirutiškis, Kalnaberžės
skyrius
Kalnaberžės skyrius
Pelėdnagių skyrius
Tiskūnų skyrius
Vilainių skyrius
Lančiūnava, Vilainių skyrius
Labūnavos skyrius
1.23. Tarptautinė mokytojų diena
Kėdainių kultūros centras
Vilainių skyrius
1.24. Koncertas mirusiems menininkams atminti
Kėdainių kultūros centras

Rugpjūčio 23 d.
Rugsėjo 1 d.
Rugsėjo 27 d.
Spalio 1 d.
Spalio 1 d.
Spalio 1 d.
Spalio 1 d..
Spalio 1 d.
Spalio 1 d.
Spalio 1 d.
Spalio 2 d.

2.3.

Propaguoti profesionalųjį meną
Išvykos į spektaklius, koncertus
Profesionalios muzikos koncertai

Pramoginės muzikos koncertai

Kultūros įstaigos Lietuvoje
Kėdainių kultūros centras
Vilainių skyrius
Labūnavos skyrius
Vilainių skyrius
Lančiūnava, Vilainių skyrius
Labūnavos skyrius
Tiskūnų skyrius
Pelėdnagių skyrius
Surviliškio skyrius

40
300
600
200
1 500
20

100
100
50
50
50
100

Spalio 5 d.
Spalio 5 d.
Lapkričio 2 d.
Iš viso:

2.
2.1.
2.2.

50

50
500
12 145

Sausio–gruodžio mėn.
1 000
Sausio–gruodžio mėn.

50
Sausio–gruodžio mėn.

0

2.4.

Profesionalių teatrų spektakliai

2.5.

Profesionalių dailininkų parodos

2.6.
2.7.

Kino vakarai
Renginių ciklas „(At)rask meną“

Vilainių skyrius
Pelėdnagių skyrius
Kėdainių kultūros centras
Vilainių skyrius
Kėdainių kultūros centras
Netradicinės erdvės
(Kėdainių kultūros centras)
Kėdainių kultūros centras

2.8. Meninio vyksmo festivalis „Formos'21“
Iš viso:
3.
Skatinti ir ugdyti meninę veiklą, telkti įvairių žanrų mėgėjų kolektyvus
3.1. Seminarai mėgėjų meno kolektyvų meistriškumui kelti
Kėdainių kultūros centras
3.2. Mėgėjų meno parodos
Labūnavos skyrius
Pelėdnagių skyrius
Tiskūnų skyrius
Vilainių skyrius
Lančiūnava, Vilainių skyrius
3.3. Mėgėjų meno kolektyvų spektakliai
Labūnavos skyrius
Aristava, Vilainių skyrius
Pelėdnagių skyrius
3.4
Mėgėjų meno kolektyvų kultūriniai mainai
Kėdainių kultūros centras
3.5. Mėgėjų teatrų šventė „Tegyvuoja teatras“ (virtuali)
Surviliškio skyrius
3.6. XIII regioninis humoro ir satyros vakaras „Liežuvio šventė
Vilainių skyrius
2021“
3.7.
Didžiosios Rinkos aikštė
II respublikinis liaudiškų šokių festivalis „Sukasi trys kartos“
(Kėdainių kultūros centras)
3.8.
Didžiosios Rinkos aikštė
Folkloro festivalis „Į Vidurio Lietuvą susiėję“
(Kėdainių kultūros centras)
3.9. V respublikinis vaikų ir jaunimo muzikos festivalis
Didžiosios Rinkos aikštė
„Skambantys perliukai“
(Kėdainių kultūros centras)
3.10. Mėgėjų meno kolektyvų sezono atidarymas
Kėdainių kultūros centras
3.11 Tarptautinei muzikos diena. Kamerinių chorų sambūris
Kėdainių kultūros centras
3.12. Tremtinių ir buvusių politinių kalinių mišraus choro
Kėdainių kultūros centras
„Diemedis“ 25-erių metų veiklos sukakties šventė
3.13. Respublikinė liaudiškos muzikos kapelų šventė „Kaimo
Labūnavos skyrius
muzikantų suvažiavimas 2021"

Sausio–gruodžio mėn.
Sausio–gruodžio mėn.

200

Sausio–gruodžio mėn.
Gegužės–rugpjūčio
mėn.
Rugsėjo 23–25 d.
1 250
Sausio–gruodžio mėn.
Sausio–gruodžio mėn.

200
50
50
50

Sausio–gruodžio mėn.

50

Sausio–gruodžio mėn.
Kovo mėn.
Balandžio 2 d.

0

50
1 000
100

200

Liepos 6 d.
Rugsėjo 4 d.
Rugsėjo 4 d.
Rugsėjo mėn.
Spalio 2 d.

800
1 000
1 000

Spalio 10 d.

600

Spalio 16 d.

200

100

3.14. Aukštaitijos regiono liaudiškos muzikos kapelų šventė
Kalnaberžės skyrius
„Rudens suktinis 2021“
3.15. Vilainių skyriaus vokalinio-instrumentinio ansamblio „Prie
Vilainių skyrius
Nevėžio“ 10-ties metų veiklos sukakties šventė
3.16. Aukštaitijos regiono folkloro ansamblių šventė
Tiskūnų skyrius
„Ant kožnos kertės po gegutėlą“
3.17. Nociūnų skyriaus mėgėjų meno kolektyvų šventė
Nociūnų skyrius
„Linksmadienis“
Iš viso:
4.
Skatinti ir puoselėti etninę kultūrą, vietos tradicijas
4.1. Virtuali paroda „Trijų Karalių eitynės“
Pelėdnagių skyrius
4.2. Užgavėnės
Kėdainių kultūros centras
Sirutiškis, Kalnaberžės
skyrius
Labūnavos skyrius
Pelėdnagių skyrius
Tiskūnų skyrius
Aristava, Vilainių skyrius
Lančiūnava, Vilainių skyrius
4.3. Tradicinis Kermošius
Vilainių skyrius
Lančiūnava, Vilainių skyrius
4.4. 40 paukščių diena. Akcija „Keliame inkilus“
Kėdainių kultūros centras
Paukščių grįžimo šventė (virtuali)
Pelėdnagių skyrius
4.5. Velykinis laistymas
Užupės k., Surviliškio sen.
(Surviliškio skyrius)
4.6. Atvelykio renginiai
Tiskūnų skyrius
Pelėdnagių skyrius
Nociūnų skyrius
Sirutiškis, Kalnaberžės
skyrius
4.7. Tradicinė kraštiečių šventė „Varnaėdynės“
Kalnaberžės skyrius
4.8. Joninių šventės
Tiskūnų skyrius
Pelėdnagių skyrius
4.9. Teatralizuota viešnagė Jonų ir Janinų sodybose
Surviliškio seniūnija
(Surviliškio skyrius)
4.10. Senųjų amatų stovykla vaikams ir jaunimui
Kėdainių kultūros centras

Spalio 23 d.

500

Lapkričio 12 d.

200

Lapkričio 14 d.

300

Lapkričio 20 d.

50
5 400

Sausio 6 d.
Vasario mėn.
Vasario mėn.
Vasario mėn.
Vasario 15 d.
Vasario 16 d.
Vasario 16 d.
Vasario 16 d.

50

Kovo 6 d.
Kovo 10 d.

100
10

Balandžio 5 d.

100

Balandžio 9 d.
Balandžio 9 d.
Balandžio 10 d.
Balandžio 11 d.

50
20
50
50

Birželio 12 d.
Birželio 23 d.
Birželio 23 d.

1 000
1 000
900

Birželio 23 d.
Liepos mėn.

200

1 100

4.11. Etninė stovykla vaikams ir jaunimui
4.12. Gandrų palydėtuvės
4.13. Rudens lygiadienis
4.14. Advento vakarai

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

Iš viso:
5.
Organizuoti įvairius sociokultūrinius renginius bendruomenės poreikiams tenkinti
5.1. Edukaciniai užsiėmimai
Kalnaberžės skyrius
Surviliškio skyrius
Vilainių skyrius
Pelėdnagių skyrius
5.2. ESFA projektas „Gyvenimo spalvos“. Edukaciniai ir kiti
Kėdainių kultūros centras
renginiai
5.3. Poezijos ir muzikos vakarai
Labūnavos skyrius
5.4. Vakarai-susitikimai su įžymiais žmonėmis
Kalnaberžės skyrius
Labūnavos skyrius
Nociūnų skyrius
Pelėdnagių skyrius
Tiskūnų skyrius
Surviliškio skyrius
5.5. Protų kovos ir vakaronės bendruomenei
Labūnavos skyrius
5.6. Regioninė poezijos šventė „Vilainių pavasaris 2021“
Vilainių skyrius
5.7. Lietuvai pagražinti draugijos metams
Stogastulpio tarpukario nepriklausomos Lietuvos užsienio
Gineitų kaimas, Vilainių sen.
ministrui Juozui Urbšiui atminti aplinkos sutvarkymas,
(Kėdainių kultūros centras)
dekoratyvinių/daugiamečių krūmų sodinimas
5.8. Šventė „Kaimynai 2021“
Surviliškio skyrius

Liepos mėn.
Rugpjūčio 27 d.

50

Rugsėjo 23 d.
Gruodžio mėn.

100

3 680
Sausio–gruodžio mėn.
70
65
Sausio–gruodžio mėn.
Sausio–gruodžio mėn.
Sausio–gruodžio mėn.

100
50
50
50
50

Sausio–gruodžio mėn.
Gegužės 15 d.

100

Gegužės mėn.
Gegužės mėn.

60

0

75-erius metus tradicijas ir dabartį jungiantis kultūros
festivalis „Pap/Art/is“
5.10. Sirutiškio bendruomenės vasaros šventė
5.9.

5.11.
Liepos 14-oji –Agurkų diena
5.12
5.13.
5.14.
5.15.
5.16.
5.17.

Labūnavos kaimo bendruomenės šventė „Oninės“
Nociūnų bendruomenės šventė „Kaimo sueiga“
Surviliškio miestelio šventė – 520
Kėdainių miesto šventė 649
Popietė bendruomenei „Sportuok ir būsi sveikas“
Vakaronės senjorams

5.18. Rudens šventė
5.19. Pelėdnagių seniūnijos tradicinė žemdirbių šventė
5.20. Regioninis romansų vakaras „Baltos rožės“
5.21. Kalėdų eglės įžiebimo šventė

5.22.

Susitikimai Kalėdų Senelio rezidencijoje

5.23. Vizualinė misterija „Betliejaus žvaigždė“
Prakartėlės įrengimas
5.24. Kalėdiniai renginiai
5.25. Padėkos vakaras rėmėjams
5.26. Senųjų metų palydėtuvių šventė
5.27. Naujųjų Metų sutikimo fejerverkas

Kėdainių miesto parkas
(Kėdainių kultūros centras)
Sirutiškis, Kalnaberžės
skyrius
Didžioji g.
Didžiosios Rinkos a.
(Kėdainių kultūros centras)
Labūnavos skyrius
Nociūnų skyrius
Surviliškio skyrius
Kėdainių miestas
Nociūnų skyrius
Sirutiškis, Kalnaberžės
skyrius
Pelėdnagių skyrius
Nociūnų skyrius
Nociūnų skyrius
Aristava, Vilainių skyrius
Pelėdnagių skyrius
Vilainių skyrius
Didžiosios Rinkos aikštė
(Kėdainių kultūros centras)
Surviliškio skyrius
Pelėdnagių skyrius
Nociūnų skyrius
Tiskūnų skyrius
Didžiosios Rinkos a.
(Kėdainių kultūros centras)
Kėdainių rotušės kiemelis
(Kėdainių kultūros centras)
Pelėdnagių skyrius
Tiskūnų skyrius
Lančiūnava, Vilainių skyrius
Vilainių skyrius
Kalnaberžės skyrius
Didžiosios Rinkos aikštė

Birželio 22–23 d.

12 230

Liepos 10 d.

350

Liepos 14 d.

10 000

Liepos 24 d.
Rugpjūčio 7 d.
Rugpjūčio 15 d.
Rugsėjo 3–5 d.
Rugsėjo mėn.
Spalio-lapkričio mėn.

1 000
1 000
1 000
7 000

50
100
Spalio mėn.
Lapkričio mėn.
Lapkričio mėn.
Gruodžio 3 d.
Gruodžio 3 d.
Gruodžio 17 d.
Gruodžio mėn.
Gruodžio mėn.
Gruodžio mėn.

70
50
200
7 000
100
50
50

Gruodžio 4–19 d.

1 000

Gruodžio 20 d.

1 000

Gruodžio mėn.
Gruodžio mėn.
Gruodžio mėn.
Gruodžio 31 d.

100
200

Iš viso:
6.
Organizuoti veiklas, skirtas vaikų ir jaunimo užimtumui
6.1. Šokių popietės mokiniams
6.2. Edukaciniai užsiėmimai

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

Pulo, stalo teniso, smiginio čempionatai
Arbatos klubo vakarai
Šventė „Ant močiutės kelių“
Vasaros stovyklos vaikams

43 145
Labūnavos skyrius
Labūnavos skyrius
Pelėdnagių skyrius
Surviliškio skyrius
Tiskūnų skyrius
Sirutiškis, Kalnaberžės
skyrius
Pelėdnagių skyrius
Pelėdnagių skyrius
Nociūnų skyrius
Lančiūnava, Vilainių sk.
Nociūnų skyrius
Pelėdnagių skyrius
Tiskūnų skyrius
Kalnaberžės skyrius
Tiskūnų skyrius
Pelėdnagių skyrius

Rudenėlio šventė „Margaspalvis ruduo“
Spalvoto meduolio diena
Popietė vaikams „Mūsų gražioji Pepė“, skirta Šiaurės šalių
Nociūnų skyrius
bibliotekų savaitei
6.10. Pelėdnagių seniūnijos renginys jaunimui „Protų mūšis“
Pelėdnagių skyrius
6.11. Kalėdų šventės vaikams
Kėdainių kultūros centras
Tiskūnų skyrius
Vilainių skyrius
Iš viso:
Iš viso veiklai:
Iš viso programai:
6.7.
6.8.
6.9.

____________________________

Sausio–gruodžio mėn.
Sausio–gruodžio mėn.

0

80
50
40
50
50

Sausio–gruodžio mėn.
Sausio–gruodžio mėn.
Balandžio 16 d.
Liepos–rugpjūčio
mėn.

100
150
150

Rugsėjo mėn.
Lapkričio mėn.

20
80

Lapkričio mėn.

30

Lapkričio mėn.
Gruodžio mėn.

500
30
50
880
66 500
638 300

500
1 600
20 900

