SUDERINTA
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos
Kultūros ir sporto skyriaus vedėjas

PATVIRTINTA
Truskavos kultūros centro direktoriaus
2020 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-5

Kęstutis Stadalnykas
2020 m. kovo d.
TRUSKAVOS KULTŪROS CENTRAS
2019 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
VEIKLOS APŽVALGA
Truskavos 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.
Įgyvendinimo pradžia – 2019 m. sausio 1 d., pabaiga – 2019 m. gruodžio 31 d.
Veiklos plano vykdytojas – Truskavos kultūros centras. Įgyvendinant planą buvo
bendradarbiaujama su seniūnijos teritorijoje esančiomis įstaigomis, bendruomenių centrais, ūkininkais,
rajono bei respublikos kultūros įstaigomis.
Kultūros centras atlieka Truskavos seniūnijos visų socialinių grupių bendruomenės narių
kultūrinių poreikių tenkinimo ir kultūrinės edukacijos funkciją. Kultūros centro pagrindiniai uždaviniai
– pasiūlyti bendruomenių interesus tenkinančius kultūrinius produktus, plėtoti mėgėjų meno kolektyvų
veiklą, aktyvinti etnokultūrinę ir edukacinę veiklą, skatinti naujų veiklų atsiradimą. Veiklos principai:
kultūrinių paslaugų įvairovė, darbo kokybė, patirtis ir tradicijos. Siekiant sudaryti sąlygas gyventojų
saviraiškai, kultūriniam bendradarbiavimui, kultūros ir meno darbuotojai buria juos į įvairius meno
kolektyvus.
Kultūrinė veikla vykdoma planingai: reguliariai sudaromi ir direktoriaus patvirtinami mėnesio
darbo planai, paskirstomos užduotys darbuotojams; yra parengta ir direktoriaus įsakymu patvirtinta
renginių organizavimo tvarka.
Kultūros centras sudarė galimybes visoms socialinėms grupėms dalyvauti kultūriniame
gyvenime. Kultūros įstaiga yra jos aplinkos gyventojų centru. Vienu iš svarbiausių kultūros centro
uždavinių buvo – meno mėgėjų veiklos plėtojimas įtraukiant senjorus, vaikus ir jaunimą į aktyvų
kultūrinį gyvenimą savojoje aplinkoje.
Programos įgyvendinimo rezultatai:
2019 m. kultūros centre veikė 8 mėgėjų meno kolektyvai, kuriuose lankėsi 77 dalyviai, iš jų 26
vaikai ir jaunimas. Iš 8 mėgėjų meno kolektyvų – 3 vaikų ir jaunimo, 1 būrelis „Kūrybiškumo
akademija“, kuriame lankėsi ir jaunimas, ir suaugusieji.
Mėgėjų meno kolektyvai per metus surengė 21 koncertą ir spektaklį: 8 kultūros centre, 4
koncertus rajono kultūros įstaigose ir 9 kitose Lietuvos kultūros įstaigose. Mėgėjų meno kolektyvai
dalyvavo 10 respublikinių ir regioninių renginių. Senjorų šokių kolektyvas „Vermena“ dalyvavo
tarptautiniame šokių festivalyje Tatruose ir laimėjo I vietą, lietuvių liaudies šokius pristatė Josvainių
kultūros centro projekte „Svainių kviestinis“. Merginų šokių kolektyvas „Vermenėlė“ dalyvavo
liaudiškų šokių konkurse „Aguonėlė“ ir nacionaliniame ture pelnė II laipsnio diplomą. Linijinių šokių
kolektyvas dalyvavo tarptautiniame festivalyje „Draugystės tiltai“ Palangoje, tradicinėje Pakruojo

miesto šventėje „Kampelis širdžiai brangus“ linijinių šokių kolektyvų pasirodyme „Vasaros šokių
pynė“. Moterų vokalinis ansamblis „Verdenė“ dalyvavo 2 regioniniuose vokalinės muzikos
konkursuose ir buvo pripažinti muzikaliausiu ir profesionaliausiu kolektyvu. Mėgėjų meno kolektyvai
jau keletą metų iš eilės dalyvauja tradiciniuose šokių festivaliuose: „Pakol jauni“ (Biržai), „Šokio
pavilioti“ (Panevėžys).
2019 m. Truskavos kultūros centras didelį dėmesį skyrė profesionalaus meno sklaidai.
Suorganizuotos 5 profesionalios parodos: 2 keramikos, 1 grafikos ir 2 fotografijų, 9 išvykos į Kauno ir
Panevėžio teatrus, 3 profesionalios muzikos koncertai įvyko kultūros centre. Toliau vykdoma
edukacinė veikla: kūrybiškumo akademija – mokoma groti įvairiais muzikos instrumentais, vilnos
vėlimo praktiniai užsiėmimai, namų puošimo praktiniai užsiėmimai prieššventiniu laikotarpiu,
estetikos ir grožio pamokos, susitikimai su lektoriais „Sveikatos arbatėlės“, edukaciniai užsiėmimai:
„Audeklėlį riečiu ir gražiai dainuoju“ Tradiciniame Upytės amatų centre Upytės kaime Panevėžio
rajone, edukacinė popietė, skirta Šeimos dienai. Surengti 6 etniniai renginiai, 2 iš jų suorganizuoti kartu
su Truskavos pagrindinės mokyklos mokiniais. Paminėta 13 valstybinių ir atmintinų dienų: iškilmingai
pažymėta Lietuvos Valstybės atkūrimo diena „Iškelkim trispalvę širdy“. Šventė organizuota kartu su
Kėdainių Povilo Lukšio šaulių 205-osios kuopos nariais. Renginio metu veikė Truskavos pagrindinės
mokyklos mokinių piešinių paroda. Ne mažai dėmesio sulaukęs renginys – Gedulo ir vilties dienos
paminėjimas Truskavos miestelio skulptūrų parke. Akcijos: „Visa Lietuva šoka“ (kartu su Truskavos
pagrindine mokykla ir bendruomene), „Dalinuosi knyga“ (gatvės bibliotekos atidarymas). Tradiciniai
renginiai bendruomenei: ansamblių šventė „Dainoje randu draugus“, Truskavos miestelio šventė,
Advento vakaras. Kas pusantro mėnesio rengiamos parodos, kurių atidarymo metu rengiami koncertai
ar susitikimai su menininkais ar parodų autoriais
Informacija apie kultūros centro veiklą ir renginius talpinama Facebook paskyroje ir Kultūros
centro internetinėje svetainėje www.truskavoskultura.lt. Tai teikia galimybę bendrauti, reaguoti į
iškilusias problemas, o tuo pačiu ieškoti problemų sprendimo būdų. Tokiu būdu talpinama informacija
pasiekiama greičiau.
____________________________
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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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