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KĖDAINIŲ KULTŪROS CENTRAS
2019 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
VEIKLOS APŽVALGA
Kėdainių kultūros centras dalyvavo įgyvendinant Savivaldybės 2019–2021 m. strateginio
veiklos plano 05 programos „Kultūros veiklos plėtra“ 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 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.
2019 m. Kėdainių kultūros centre ir jo skyriuose surengti 664 įvairaus pobūdžio kultūriniai
renginiai: 66 valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimai, 68 etninės kultūros renginiai, 74
profesionalaus meno renginiai (koncertai, spektakliai, parodos), 28 tautodailės bei kt. parodos, 97
renginiai vaikams ir jaunimui, 25 kino filmai, 19 pramoginės muzikos koncertų, 139 edukaciniai
užsiėmimai ir 148 kiti renginiai bendruomenei, renginiuose apsilankė 65 360 žiūrovų, iš jų – 17 200
vaikų ir jaunimo.
2019 m. kultūros centro darbuotojai vykdė 15 projektų, finansuotų Lietuvos Respublikos
kultūros ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ir Kėdainių r.
savivaldybės administracijos.
2019-ieji metai – Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metai ir Vietovardžių metai.
Surengti renginiai, skirti pirmųjų Lietuvos kariuomenės kautynių 100-mečiui paminėti, pagerbti
pirmąjį žuvusį Nepriklausomybės kovose Lietuvos savanorį Povilą Lukšį, taip pat kovose su
bolševikais kritusius Lietuvos karius, savanorius bei šaulius. Vyko įvairūs interaktyvūs renginiai
jaunimui, „Protų mūšiai“ kovų už Nepriklausomybę ir „Vietovardžių metams“ skirtomis temomis.
Surengti valstybinių ir atmintinų datų renginiai: Laisvės gynėjų diena, Lietuvos valstybės
atkūrimo diena, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena, Kultūros diena, Spaudos atgavimo, kalbos
ir knygos diena, Medicinos darbuotojų diena, Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės
vienybės diena, Gedulo ir Vilties diena, Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir
Tautiškos giesmės diena, Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio 30metis, tarptautinės pagyvenusių žmonių ir mokytojų dienos.

Kėdainių kultūros centro veikla vykdoma remiantis geru patyrimu, tradicijomis ir ieškant naujų
formų. Surengta tradicinė 22-oji Agurkų šventė, tradicine tapusi šventė „Ačiū, kad šalia esi“, kartu su
partneriais surengta Kėdainių miesto šventė „Vidury Lietuvos“, surengtas trijų dienų „Tradicijas ir
dabartį jungiantis kultūros festivalis „Pap/ Art/ is“, Surviliškio skyriuje surengtas mėgėjiškų teatrų
festivalis, Surviliškio miestelio, Nociūnų, Kalnaberžės, Labūnavos ir Lančiūnavos kaimų šventės,
Vilainių skyriuje surengti tradiciniai renginiai: regioninė poezijos šventė „Vilainių pavasaris 2019“,
regioninis romansų vakaras „Baltos rožės“ ir XI regioninis humoro vakaras „Liežuvio šventė 2019“;
Kėdainiuose surengta Kalėdų eglės įžiebimo šventė ir 6 susitikimai „Kalėdų Senelio rezidencijoje“ ir
Naujųjų Metų sutikimo fejerverkas.
Puoselėjant savo krašto etninį savitumą ir išskirtinumą, plėtojant etnokultūrines tradicijas ir
papročius, sudarytos sąlygos kiekvienam bendruomenės nariui pažinti savo gimtąjį kraštą, pažinti ir
puoselėti mūsų tautos vertybines nuostatas. Surengti 68 etnokultūriniai renginiai: „Trijų Karalių“
teatralizuotos eitynės Pelėdnagiuose ir Tiskūnuose, Užgavėnės prie Kėdainių kultūros centro,
Tiskūnuose, Gineituose, Pelėdnagiuose, Labūnavoje, Nociūnuose ir Lančiūnavoje, pavasario
lygiadienio šventė Pelėdnagiuose, tradicinis „Kazimierinių Kermošius“ Vilainiuose, Velykinis
laistymas Užupės kaime, Surviliškio sen., Jurginių diena „Jurgi, paleisk žemę“ Lančiūnavoje,
Atvelykio šventės vaikams Pelėdnagiuose, Tiskūnuose, Labūnavoje ir Sirutiškyje, tradicinė
kalnaberžiečių šventė „Varnaėdynės, Joninės Sirutiškyje, 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, folkloro ansamblių vakaras „Ant kožnos kertės po gegutėlą...“ Tiskūnuose, dvylika
Advento vakarų.
2019 m. suorganizuota įvairių žanrų profesionalaus meno sklaidos renginių, tenkinant vietos
bendruomenės narių profesionalaus meno poreikius, padedant gyventojams ugdytis meninius, estetinius
ir kultūrinius įgūdžius. Surengtas tradicinis teatrų festivalis „Melpomenės dovanos 2019“ – 7
spektakliai (1 340 žiūrovų). Iš viso suorganizuoti 74 profesionalaus meno renginiai: 49 spektakliai (iš
jų 24 išvykose), surengta 17 koncertų (iš jų 4 išvykose) ir 8 profesionalių dailininkų parodos.
2019 metais Kėdainių kultūros centre ir skyriuose surengti 97 renginiai vaikams ir jaunimui.
Vykdytos 4 NVŠ programos (86 dalyviai). Didelis dėmesys skirtas vaikų ir jaunimo užimtumui ir
saviraiškos galimybių skatinimui. Vaikų vasaros atostogų metu suorganizuotos 6 stovyklos: 2
kūrybinės stovyklos (Kėdainiuose ir Nociūnuose), 3 bendro pobūdžio (Lančiūnavoje, Tiskūnuose ir
Pelėdnagiuose) ir 1 etninė edukacinė stovykla Kėdainiuose. Stovyklose dalyvavo virš 150 vaikų ir
jaunimo, surengtas skaitovų konkursas „Pavasaris pražydo žodžiais...“, šventė „Dėmesio – aš esu“
(Vytauto parke), Kalėdų šventės vaikams. Pelėdnagių skyriuje įrengta Atviroji jaunimo erdvė.
Plėtojama mėgėjų meno kolektyvų veikla – kolektyvai dalyvavo įvairiuose tarptautiniuose,
respublikiniuose, regioniniuose ir rajoniniuose konkursuose: liaudiškos muzikos kapelų ir liaudiškų
šokių šventėse, vokalinių ansamblių konkursuose, sakralinės muzikos ir chorų festivaliuose, vaikų ir
jaunimo popmuzikos konkursuose ir televizijos projektuose.
2019 m. surengti 3 festivaliai: „I respublikinis liaudiškų šokių festivalis „Sukasi trys kartos“ ir
XI respublikinis liaudiškų šokių festivalis „Kaziūnės suktinis“ bei III respublikinis popchorų festivalis
„Skambantys perliukai“. Surengtos kapelų šventės „Čiulba lakštingėlė ant švento Jono“ Didžiosios
Rinkos a. ir Aukštaitijos regiono liaudiškos muzikos kapelų šventė „Kaimo muzikantų suvažiavimas
2019“ Labūnavoje.
2019 m. surengti mėgėjų meno kolektyvų solidžių sukakčių minėjimai: Kėdainių kultūros
centro liaudiškos muzikos kapelos „Vilainiai“ 45-erių metų, Kalnaberžės skyriaus folkloro ansamblio
„Kalnaberžiai“ 60-ties metų, Sirutiškio folkloro ansamblio „Radasta“ 20-ties metų ir Vilainių skyriaus
Lančiūnavos moterų vokalinio ansamblio „Svaja“ 35-erių metų.

2019 m. Kėdainių kultūros centre ir skyriuose veikė 30 mėgėjų meno kolektyvų (iš jų - 9 vaikų
ir jaunimo), kuriuose dalyvavo 404 meno mėgėjai (iš jų - 92 vaikai ir jaunimas), veiklą vykdė ir 2
būreliai (skaitovų – Kultūros centre ir „Rankdarbių kraitė“ – Vilainiuose).
Didelis dėmesys skirtas mėgėjų meno kolektyvų meninio lygio kėlimui ir kultūriniams
mainams. Surengti 474 koncertiniai pasirodymai, iš jų 340 išvykose: užsienyje – 30 kartų (vaikų
folkloro ansamblis „Kleketukai“, pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė „Lankesa“, vaikų popchorai
„Perliukai“, „Skambantis perliukas“, „Perliukai Junior“ ir solistai, vokalinis duetas KIPRAS + URTĖ,
solistė Vytautė Makutytė ir šeimyninis duetas „Aš ir tu“ (Nociūnų skyrius), vyresniųjų liaudiškų šokių
grupė „Volungė“ (Vilainių skyrius), kolektyvai respublikiniuose ir regioniniuose konkursuose
sudalyvavo 51 kartą, respublikiniuose ir regioniniuose renginiuose – 92 kartus. 52 kartus mėgėjų meno
kolektyvai iš konkursų grįžo laureatais ar prizinių vietų laimėtojais. Mėgėjų meno kolektyvų išvykos
Lietuvoje dažniausiai vyko kultūrinių mainų principu.
Informacija apie Kėdainių kultūros centre vykstančius renginius talpinama Kėdainių kultūros
centro svetainėje www.kedainiukulturoscentras.lt ir Facebook paskyroje, www.kedainiai.lt,
www.muge.eu, www.kedainietis.lt, AB „Balticum TV“, Kėdainių spaudoje, socialiniuose tinkluose bei
gaminami plakatai ir lankstinukai.
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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

