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ŠĖTOS KULTŪROS CENTRAS
2019 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
VEIKLOS APŽVALGA
Šėtos kultūros centras dalyvavo įgyvendinant Savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos
plano 05 programą „Kultūros veiklos plėtra“, kultūros centras dalyvavo 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.
Šėtos kultūros centras ir Pagirių skyrius atlieka Šėtos seniūnijos visų socialinių grupių
bendruomenės narių kultūrinių poreikių tenkinimo ir kultūrinės edukacijos funkciją. Kultūros centras ir
jo skyrius siekia ne tik atskleisti vietos bendruomenės narių kultūrinius poreikius, tradicijas ir vertybes,
bet ir sudaryti sąlygas tų poreikių tenkinimui, tradicijų bei vertybių puoselėjimo, tęstinumo ir perdavimo
užtikrinimui. Vienas svarbiausių kultūros centro 2019 m. uždavinių – gyventojų kultūrinio aktyvumo
skatinimas.
Įgyvendinant planą buvo stiprinamas bendradarbiavimas su bendruomenėmis, seniūnijoje
veikiančiomis įstaigomis bei kitomis organizacijomis, rajono ir respublikos kultūros įstaigomis,
organizuoti renginiai bendradarbiavimo principu.
2019 m. Šėtos kultūros centre ir skyriuje buvo organizuojami tradiciniai ir ypatingo žiūrovų
dėmesio sulaukę tokie renginiai, kaip respublikinė liaudiškos muzikos kapelų šventė „Subatos vakarėly“,
romansų vakaras „Dar ne ruduo“, Pagirių išvadavimo 100-čio renginiai, kuriuose dalyvavo kolektyvai iš
įvairių Lietuvos regionų, padėkos vakaras „Dosnumo obuolys“, Joninių ir Žolinės šventės, Šeimų dienos
šventė, pagyvenusių žmonių šventės.
Šėtos kultūros centre ir skyriuje plėtojama mėgėjų meno kolektyvų, klubų veikla. 2019 m. veikė
7 mėgėjų meno kolektyvai, iš jų – 4 vaikų ir jaunimo: folkloro ansamblis „Sidabrinė gija“ (vadovas A.
Ruša), instrumentinis ansamblis „Rudekšna“ (vadovas A. Ruša), vaikų šiuolaikinių šokių kolektyvas
„Šėlsmas“ (vadovė T. Ramonė), merginų vokalinis ansamblis „Dainuojančios stygos“ (vadovė D.
Jucevičiūtė), vokalinis instrumentnis ansamblis „Vingiorykštė“ (vadovė D.Jucevičiūtė), vaikų šokių
kolektyvas „Pelėdžiukai“ (vadovė R. Mockienė), jaunučių šokių kolektyvas „Tūta“ (vadovė R.
Mockienė). Juose 64 dalyviai, iš jų 39 vaikų ir jaunimo. Visi mėgėjų meno kolektyvai pagal galimybes
dalyvavo tiek vietoje organizuojamuose renginiuose, tiek išvykose. Surengti 35 pasirodymai, iš jų 16 –
išvykose.
Taip pat veikė 1 būrelis (dailės studija „Apie viską ir iš visko“), senjorų klubas „Seklyčia“, kurie
suteikė galimybę įvairaus amžiaus seniūnijų gyventojams dalyvauti kūrybinėje, edukacinėje veikloje,
plėtoti saviraiškos galimybes, bendravimo įgūdžius, tokiu būdu mažinant socialinę atskirtį.
Šėtos kultūros centro Pagirių skyriuje nuo 2015 m. ir toliau sėkmingai veiklą tęsė Atviroji
jaunimo erdvė, kurioje besilankantys vaikai ir jaunimas turi sąlygas turiningai leisti laisvalaikį: sportuoti,
klausytis muzikos, žaisti stalo žaidimus, žiūrėti filmus, dalyvauti diskusijose, tenkinami jaunų žmonių
poreikiai. Kaskart erdvėje apsilanko vidutiniškai apie 13 jaunuolių.

Įgyvendinant įstaigos tikslus ir atsižvelgiant į įvairius bendruomenės poreikius Kultūros centras
ir skyrius organizavo valstybinių švenčių ir atmintinų dienų renginius, etninės kultūros ir krašto tradicijų
puoselėjimui bei jų išsaugojimui skirtus renginius, organizavo profesionalių atlikėjų koncertus ir kitus
renginius.
Šėtos kultūros centras 2019 m. suorganizavo 90 įvairių renginių, renginių lankytojų skaičius – 4
811, iš jų – 1 714 vaikai ir jaunimas. Šėtos kultūros centre ir Pagirių skyriuje vyko 16 valstybinių švenčių
ir atmintinų dienų, 11 edukacinių, 10 etninės kultūros renginių, 5 parodos, 1 iš jų – profesionalaus meno,
4 profesionalaus meno koncertai, 1 išvyka į koncertą, 21 renginys vaikams ir jaunimui, 9 renginius
organizavo kiti rengėjai (Šėtos gimnazija, Šėtos gimnazijos Pagirių Adomo Jakšto skyrius, Šėtos
bendruomenės centras, Pagirių bendruomenės centras).
Šėtos kultūros centras ir Pagirių skyrius 2019 m. vykdė dvi neformalaus vaikų švietimo
programas: „Choreografijos studija“ (vad. T. Ramonė) bei „Kūrybinės dirbtuvės“ (vad. D. Railienė).
Programoje dalyvavo 24 įvairaus amžiaus vaikai.
2019 m. buvo parengtas Kėdainių rajono savivaldybės administracijai finansuoti projektas
„Kūrybos kalvė“, skirtas įvairaus amžiaus Šėtos ir Pagirių miestelių bei aplinkinių kaimų žmonėms.
Projekto įgyvendinimui nebuvo patvirtintas finansavimas, todėl nebuvo galimybės organizuoti veiklų,
numatytų projekte.
Kultūros įstaigoje yra geros sąlygos kultūrinei veiklai. Centre yra suremontuotos patalpos mėgėjų
meno kolektyvų repeticijoms, persirengimo kambarys, pakeisti baldai. 220 vietų didžioji žiūrovų salė su
garso ir apšvietimo įranga leidžia gerinti rengiamų renginių kokybę, pritraukti profesionalius atlikėjus,
organizuoti konferencijas. Suremontuota mažoji salė: pakeista elektros instaliacija, sumontuotos
pakabinamos lubos, atlikti grindų atnaujinimo ir sienų dažymo darbai. Taip pat pakeistos durys,
užuolaidos bei veidrodžiai, suremontuota fojė, kuriame pastatyti ir minkštasuoliai. Tiek mažojoje salėje,
tiek fojė sumontuota galerijos pakabinimo sistema, leidžianti saugiai ir estetiškai sukabinti atvežamus
eksponuoti paveikslus. Atnaujinta kultūros centro materialinė bazė: įsigytos kabyklos drabužiams, garso
ir apšvietimo aparatūra, dūmų mašina, sėdmaišiai. Taupiai ir racionaliai naudojant lėšas, nuspręsta
didžiojoje salėje pilnai pakeisti scenos uždangą-draperiją ir priekinės uždangos mechanizmą (sumontuoti
elektrinį priekinės užuolaidos taką, kuris atitiktų keliamus saugumo reikalavimus). 2019 m. gruodžio
mėn. atlikti viešieji pirkimai prekėms įsigyti. Darbus planuojama atlikti 2020 m. pirmajame ketvirtyje.
Šėtos kultūros centre ir Pagirių skyriuje yra 6,5 etatai, iš jų kultūros ir meno 4,5, dirba 10
darbuotojų.
Kultūros centro 2019 metų veiklos programos į(si)vertinimo kriterijai buvo: organizuotų renginių
skaičius; mėgėjų meno kolektyvų skaičius; mėgėjų meno kolektyvų dalyvių skaičius. Remiantis minėtais
kriterijais ir užsibrėžtais pasiekti kiekybiniais rezultatais, galima daryti išvadą, jog metinė veiklos
programa yra įgyvendinta.
Kultūros centras susiduria su žmonių įsitraukimo į veiklą, aktyvumo bei motyvacijos stoka,
nepakankamu finansavimu, kurį gauna įstaiga kultūrinei veiklai, transporto išvykoms kultūriniams
mainams.
Šėtos kultūros centre sudarytos sąlygos visiems bendruomenės gyventojams, tiek individualiai,
tiek grupėmis naudotis esamomis materialiomis sąlygomis ir savo specialistų paslaugomis dalyvauti
kultūriniame gyvenime.
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Iš jų:
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS
Savivaldybės biudžetas SB
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
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