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2019 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

VEIKLOS APŽVALGA
Akademijos 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.
Kultūros centras atlieka Dotnuvos ir Gudžiūnų seniūnijų visų socialinių grupių bendruomenės
narių kultūrinių poreikių tenkinimo ir kultūrinės edukacijos funkciją, siekiant kuo didesnės gyventojų
įtraukties ir efektyvaus kultūros kūrimo seniūnijose, kultūros sklaidos. Tai įstaiga, kuri puoselėja krašto
tradicijas, tenkina gyventojų kultūrinius poreikius, skatina kūrybinę iniciatyvą, įprasmina laisvalaikį,
tęsia krašto tradicijas, teikia kultūros paslaugas, sudaro sąlygas visuomenei ir kiekvienam jos nariui
dalyvauti kultūros procesuose, pritraukia įvairaus amžiaus žmones į mėgėjų kūrybinę veiklą, užtikrina
profesionalaus meno sklaidą.
Pagrindiniai veiklos principai – profesionalumas, teikiamų paslaugų kokybė bei įvairovė,
bendravimas ir bendradarbiavimas, saugios socialinės aplinkos kūrimas. Kultūros centras siekia išsaugoti
ir puoselėti šio krašto kultūros tapatumą, skatinant atvirumą ir sklaidą. Didelis dėmesys skiriamas centro
materialinės bazės stiprinimui, palankaus mikroklimato formavimui.
Programos įgyvendinimo rezultatai:
Akademijos kultūros centre ir skyriuose 2019 m. dirbo 18 darbuotojų, iš jų 13 kultūros ir meno.
Kultūros centro bendras etatų skaičius – 13,5, iš jų: Akademijos kultūros centre – 10 etatų (iš jų kultūros
ir meno – 7 etato), Dotnuvos skyriuje – 1 etatas (kultūros ir meno), Gudžiūnų skyriuje – 2,5 etato
(kultūros ir meno).
Pagrindiniai veiklos principai – profesionalumas, teikiamų paslaugų kokybė bei įvairovė,
bendravimas ir bendradarbiavimas, saugios socialinės aplinkos kūrimas. Kultūros centras siekia išsaugoti
ir puoselėti šio krašto kultūros tapatumą, skatinant atvirumą ir sklaidą. Didelis dėmesys skiriamas centro
materialinės bazės stiprinimui, palankaus mikroklimato formavimui. Akademijos kultūros centras sudaro
sąlygas krašto gyventojams naudotis kultūros paslaugomis, aktyviai dalyvauti kultūriniame gyvenime.
2019 m. centre sudarytos palankios sąlygos Dotnuvos ir Gudžiūnų seniūnijų gyventojams
dalyvauti kultūriniame gyvenime.
2019 m. kultūros centras vadovavosi pagrindiniais veiklos principais – profesionalumas, teikiamų
paslaugų kokybė bei įvairovė, bendravimas ir bendradarbiavimas, saugios socialinės aplinkos kūrimas.
Kultūros centras siekė išsaugoti ir puoselėti šio krašto kultūros tapatumą, skatinant atvirumą ir sklaidą.
Per šiuos metus suorganizuoti 209 įvairaus žanro renginiai. Renginiuose apsilankė 22 872 žiūrovai.
Didelis dėmesys skirtas tautinės ir pilietinės savimonės ugdymui bei etninės kultūros identiteto
išsaugojimui. Šiam tikslui įgyvendinti sukurta ir įgyvendinta daugiau kaip 60 iniciatyvų (įvairūs

renginiai, susitikimai, šventės ir kt.). Vyko tradicinės Joninių, Rasų-šienpjovių šventės, Oninės, Žolinės,
Advento, kalėdiniai ir kt. renginiai. Įgyvendintas Kultūros tarybos ir Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos finansuotas projektas „Sekminės Paberžėje“, subūręs net 350 dalyvių ne tik iš Lietuvos,
tačiau ir iš kaimyninės Latvijos. Šventėje iš 1000 kiaušinių buvo iškepta rekordinė Sekminių šventės
kiaušinienė.
Siekiant tenkinti bendruomenės narių profesionaliojo meno poreikius ir padedant ugdyti
meninius, estetinius ir kultūrinius įgūdžius, suorganizuota 20 įvairaus pobūdžio profesionaliojo meno
renginių (centre ir išvykose). Eksponuota 9 profesionalių menininkų parodos. Miestelio gyventojai turėjo
galimybę centre matyti kino filmus. Centro salėje 2019 m. kino filmuose apsilankė apie 700 kino filmų
žiūrovų.
Centre ir skyriuose 2019 m. veikė 23 mėgėjų meno kolektyvai, kuriuos lankė 192 dalyviai.
Kolektyvai surengė 83 koncertus (rajone, išvykose Lietuvoje bei savo kultūros centre ar skyriuose). 12
kartų vyko į respublikinius ir regioninius konkursus. Folkloro ansamblis „Seklyčia“ sėkmingai pasirodė
respublikinėje istorinės dainos konkurse „Aušta aušrelė“ – laimėtas laureato diplomas, muzikuojančių
šeimų festivalyje-konkurse „Gaidų pynė“ laimėta III vieta, konkurse „Grįžulai“ – II vieta. Merginų
liaudiškų šokių grupė „Austėja“ sėkmingai pasirodė regioniniame ir respublikiniame liaudiškų šokių
konkursiniame festivalyje „Aguonėlė“, kaimų ir miestelių kategorijoje laimėjo II vietas. Folkloro meno
kolektyvai savo koncertines programos pristatė 16 kartų rajone bei Lietuvoje.
Konkursinę programą Akademijos kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Dotnuvėlė“ bei
vyrų vokalinis ansamblis „Jovaras“ pristatė respublikiniame ansamblių konkurse „Kur aukštas klevas“
Linkuvoje, respublikinėje ansamblių šventėje „Nemunėlio vingiai“ Prienuose. Akademijos kultūros
centro moterų ansamblis „Vija“ kartu su vokaline instrumentine grupe, Gudžiūnų skyriaus vokalinėinstrumentinė grupė kartu su to paties skyriaus vokaliniu ansambliu savo koncertinę programą pristatė
centro organizuotame respublikiniame festivalyje „Ko taip troško širdis“. Mėgėjų meno kolektyvai buvo
aktyviai kviečiami į rajone, seniūnijoje bendruomenių organizuojamus renginius, šventes. Antrus metus
centre savo veiklą vykdė jaunimo instrumentinė grupė. Du kartus per savaitę miestelėnai rinkosi į
linijinių šokių repeticijas. 2019 m. pabaigoje centre susibūrė šokių klubas „Šokio DNR“, kur buvo
kviečiami kraštiečiai išmokti šokti įvairių šokių.
Mėgėjų meno kolektyvai savo programą pristatė ir užsienyje – Zomerdos miesto (Vokietija)
šventėje dalyvavo merginų liaudiškų šokių grupė „Austėja“ ir folkloro ansamblis „Seklyčia, šiuolaikinio
šokio grupė „Carpie Diem“ tarptautiniame šokio konkurse „Baltic Amber Jūrmala 2019“ pelnė II laipsnio
diplomą.
Aktyviai organizuotos sociokultūrinės veiklos: organizuoti pramoginiai renginiai, susitikimai,
paskaitos, pristatymai. Suorganizuota apie 100 renginių, skirtų įvairiems bendruomenės poreikiams
tenkinti. 20 kartų gyventojai lankėsi įvairiuose edukaciniuose užsiėmimuose, kur turėjo galimybę
mokytis tradicinių amatų, meno terapijos susitikimuose mokėsi kurti ir bendrauti, edukacinėse
ekskursijose patyrė pažinimo džiaugsmą. Centre pradėtas organizuoti naujas renginių ciklas
„Sugrįžimai“. Į susitikimus kviesti anksčiau mūsų miestelyje gyvenę, kūrę kraštiečiai. Kas mėnesį centre
bei skyriuose gyventojai galėjo matyti parodas. Kultūros centre eksponuota 15 parodų, 9 parodos
profesionalių menininkų, 6 parodas pristatė tautodailininkai, mėgėjai. Kultūros centre antrus metus vyko
respublikinis teatrų festivalis „Sveiki gyvi“. Kartu su rajono savivaldybe organizuotas atrankos į X
Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūrą-šventę „Šimtakojis“ rajoninis turas.
Akademijos kultūros centre spektaklius kūrė Dotnuvos seniūnijos Vainotiškių kaimo teatras.
Veikė savanorių būrelis, kurio nariai aktyvūs renginių pagalbininkai ar organizatoriai.
Jau antrus metus centre organizuotas Padėkos vakarą. Renginio metu padėkota kultūrą
palaikiusiems, rėmusiems verslininkams, ūkininkams, visuomenininkams. Renginio programoje kasmet
dalyvauja profesionaliojo meno atlikėjai. Šis renginys kasmet sulaukia vis didesnio visuomenės
susidomėjimo ir palankaus vertinimo.

Metų eigoje buvo sudarytos palankios sąlygos vaikams ir jaunimui dalyvauti kultūriniame
gyvenime. Organizuoti etniniai renginiai, edukaciniai užsiėmimai, susitikimai su žymiais žmonėmis,
akustiniai koncertai, jaunimo neformalūs susitikimai, kūrybinės akcijos. Iš viso Dotnuvos ir Gudžiūnų
seniūnijų vaikams ir jaunimui suorganizuoti 43 renginiai, iš viso veiklose dalyvavo 4 205 vaikai ir
jaunimas.
2019 m. Dotnuvos skyriuje suorganizuoti 47 renginiai, iš viso per metus renginiuose apsilankė
per 2 050 žiūrovų, iš kurių 1 300 vaikai ir jaunimas. Dotnuvos skyriaus suaugusiųjų teatro grupė, parengė
9 pasirodymus (spektaklius) Kėdainių rajono kultūros įstaigose ir bendruomenėse. Skyriaus iniciatyva
sutvarkyta ir atidaryta Dotnuvos vienuolyno biblioteka.
Gudžiūnų skyriuje 2019 m. suorganizuoti 57 renginiai. Renginių lankytojų skaičius 2 855, iš jų 1
213 vaikų ir jaunimo. Skyriuje organizuoti didieji renginiai: tradicinė Joninių šventė Miegėnų kaime,
Oninės, tradicinė Gudžiūnų miestelio šventė – gimtadienis, Žolinių šventė, tradiciniai Advento vakarai
Miegėnų kaime ir Gudžiūnų miestelyje. Kartu su Akademijos kultūros centru surengta tradicinė
Sekminių šventė Paberžėje. Gudžiūnų skyriuje veiklą vykdo 5 mėgėjų meno kolektyvai, kuriuose
dalyvavo 30 dalyvių. Miegėnų kaimo žmonės repetuoja savo kaimo asociacijos namuose, Gudžiūnų
kolektyvas – Gudžiūnų skyriaus patalpose. Surengti 14 mėgėjų meno kolektyvų koncertai: 6 vietoje, 5
Kėdainių rajone, 3 išvykos šalies rajonuose.
2019 m. parengti septyni, o įgyvendinti 3 projektai. Du vaikų vasaros stovyklos projektai
finansuoti Kėdainių rajono savivaldybės („Senolių išminties lobiai – 4“, „Vasara zigzagais“).
Įgyvendintas Kultūros tarybos ir Kėdainių rajono savivaldybės administracijos finansuotas projektas
„Sekminės Paberžėje“. 2019 metų pabaigoje gautas Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl dalinio
finansavimo Akademijos kultūros centro parengtam projektui „Sekminės Paberžėje“ 2020 metams.
Siekiant aktyvesnio gyventojų įsitraukimo į kultūrinį gyvenimą, jo patrauklumo ir prieinamumo
bei organizuojamų renginių kokybės, aktyviai bendradarbiauta su Dotnuvos ir Gudžiūnų seniūnijų
nevyriausybinėmis organizacijomis, įstaigomis, įmonėmis, ūkininkais, pavieniais asmenimis. Kultūros
centro veiklos programa metų eigoje buvo papildyta. Rėmėjų lėšos, pajamos gautos už teikiamas kultūros
centro paslaugas leido didinti numatytų renginių skaičių ir gerinti jų kokybę.
Kultūros centre 2019 m. veikė 23 mėgėjų meno kolektyvai, iš jų – 5 kolektyvai Gudžiūnų
skyriuje, 4 kolektyvai – Dotnuvos skyriuje, 9 vaikų ir jaunimo. Mėgėjų meno veikloje dalyvavo 192
nariai, dar 27 nariai lankė centro ir skyrių būrelius, klubus. Trijuose būreliuose ar klubuose sudarytos
sąlygos bendruomenės narių kūrybiniams, bendravimo, bendradarbiavimo ar sveikatinimo poreikiams
tenkinti.
Daug dėmesio skirta ir Akademijos kultūros centro bei skyrių veiklos viešinimui. Apie renginius
skelbta vietos, o apie didesnius – ir respublikinėje žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose. Seniūnijų
teritorijose kabinamos afišos, dalinamos skrajutės.
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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

