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AKADEMIJOS KULTŪROS CENTRAS
2017-TŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
VEIKLOS APŽVALGA
Akademijos kultūros centras dalyvavo įgyvendinant Savivaldybės 2017-2020 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 paminėjimus, įvairius renginius
bendruomenės poreikiams tenkinti.
Kultūros centro paskirtis – Dotnuvos ir Gudžiūnų seniūnijose gyvenančių skirtingų socialinių ir
amžiaus grupių bendruomenės narių kultūrinių poreikių tenkinimas, siekiant kuo didesnės šiose
bendruomenėse gyvenančių narių įtraukties ir efektyvaus kultūros kūrimo artimoje aplinkoje ir kultūros
sklaida už įstaigos ribų.
Akademijos kultūros centras vadovaujasi principu – išsaugoti ir tęsti senąsias, pamėgtas
bendruomenių organizuojamų renginių tradicijas bei ieškoti naujų, patrauklių veiklų ir renginių. Užtikrinti,
kad Dotnuvos ir Gudžiūnų seniūnijų gyventojai galėtų per kultūrinę-meninę veiklą tenkinti gyventojų
socialinius, savivertės ir pripažinimo bei savirealizacijos poreikius. Svarbu organizuoti ne tik mėgėjų meno
kolektyvo veiklas, kur žmonės galėtų patys kurti, vartoti, skleisti, tačiau ir tenkinti gyventojų profesionalaus
meno poreikius, padedant jiems ugdytis meninius, estetinius ir kultūrinius įgūdžius. Didžiausi 2017 metų
renginiai – Akademijos miestelio 475 metų ir Dotnuvos miestelio 645 jubiliejaus šventės, bendradarbiaujant
su Vainotiškių bendruomene, suorganizuota tradicinė Šienpjovių šventė, Sekminės, Oninės, Advento vakarai
kultūros centre bei skyriuose.
Kultūros centre aktyviai plėtota mėgėjų meno kolektyvų, būrelių, klubų veikla. 2017 metais veikė
18 mėgėjų meno kolektyvų, iš jų 7 vaikų ir jaunimo. Kolektyvai aktyviai dalyvauja kultūros centro
organizuojamuose, rajono, respublikiniuose, regioniniuose bei tarptautiniuose renginiai.
Akademijos kultūros centro bei skyrių mėgėjų meno kolektyvai centre ir skyriuose, esant
galimybėms aktyviai dalyvauja kultūriniame gyvenime, tenkina vietos gyventojų skirtingų amžiaus,
socialinių grupių poreikius, organizuoja profesionaliojo meno sklaidą. Mėgėjų meno kolektyvai dalyvavo 4
tarptautiniuose konkursuose ir festivaliuose, 2 tarptautinėse konferencijose, 2 respublikiniuose ir
regioniniuose konkursuose ir festivaliuose, 1 rajoniniame konkurse. Šiuolaikinio šokio grupė „Carpe Diem“
(vad. R. Matulytė-Šilienė) tarptautiniame „Baltic Amber Spring“ konkurse Latvijoje ir Lenkijoje laimėjo
prizines I, II ir III vietas, Jaunimo liaudiškų šokių grupė „Ainiai“ (vad. R. Matulienė) konkurse „Pora už
poros“ regioniniame etape laimėjo II vietą, respublikiniame etape – III vietą, jaunimo liaudiškų šokių grupė
„Austėja“ (R. Matulienė) konkurse „Pora už poros“ regioniniame etape laimėjo II vietą, respublikiniame – III
vietą. Sėkmingą prizinę vietą iš festivalio-konkurso „Skrendanti muzikos paukštė“ parsivežė ir moterų
vokalinis ansamblis (vad. A. Mikalauskas). Jaunimo liaudiškų šokių kolektyvas „Ainiai“ rajono savivaldybės
jaunųjų talentų konkurso „Galim2017“ nugalėtojai.
Dotnuvos skyriuje per metus suorganizuota 60 renginių, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 1,5
tūkstančio dalyvių ir žiūrovų. Dotnuvoje populiarūs kameriniai renginiai, kadangi erdvės jų organizavimui

yra mažos – biblioteka, seniūnijos salė, vienuolyno celė, bei Dotnuvos pagrindinės mokyklos renginių klasė.
Didžiausias metų renginys skyriuje – miestelio 645 metų jubiliejaus šventė ir tradicinė Žolinė šventė.
Dotnuvos skyriuje pravesta 11 ekskursijų įvairioms svečių grupėms iš visos Lietuvos vietovių Dotnuvos
bažnyčioje ir vienuolyne.
Gudžiūnų skyrius organizuoja didžiuosius renginius – Sekmines, Onines, tradicinį krepšinio turnyrą
jaunimui „Vasario 16-toji kitaip“, tradicinę Joninių šventę Miegėnų kaime, kasmetinį Gudžiūnų miestelio
gimtadienį, Advento vakarą. Ketverius metus rengiamas ir įgyvendinamas tęstinis etnokultūrinis projektas
vaikams „Senolių išminties lobiai – 2“, kurį parengė ir įgyvendino Gudžiūnų skyriaus vadovė Vijolė
Juknienė. Gudžiūnų skyriaus kolektyvai, kuriuose dalyvauja Miegėnų kaimo žmonės, repetuoja savo kaimo
asociacijos (bendruomenės centre) ir Vikaičių bendruomenėje.
Kultūros centro veikla 2017 metais buvo aktyviai viešinama bendradarbiaujant su rajono laikraščiais
„Rinkos aikštė“ ir „Mugė“. Informacija apie renginius buvo nuolatos atnaujinama kultūros centro
internetinėje svetainėje www.akademijoskc.lt bei metų pabaigoje sukurtoje centro Facebook paskyroje (ats.
Ž. Smulskienė).
Įgyvendinus 2017 metų programą pasiekti šie kiekybiniai rezultatai:
 suorganizuota 34 valstybinių švenčių, atmintinų datų, jubiliejų ir profesinių švenčių
paminėjimų;
 suorganizuota 40 renginių, skirtų etninei kultūrai puoselėti;
 vaikams ir jaunimui skirti 25 renginiai;
 suorganizuoti 25 edukaciniai renginiai vaikams ir bendruomenei;
 renginiuose apsilankė 9876 žiūrovai, iš jų 1998 vaikai ir jaunimas;
 kultūros centre veikė 18 mėgėjų meno kolektyvai, 6 būreliai, kurių veikloje dalyvavo apie 92
įvairaus amžiaus bendruomenės narių.
Išorės ir vidaus problemos:
Akademijos kultūros centras dalinai renovuotas (reikalingas vestibiulio remontas, nesandarūs
vestibiulio, koridorių, mažosios salės, administracinių patalpų langai, atsilupę langų dažai, nefunkcionuoja
liftas neįgaliesiems).
Šalies demografinė padėtis turi įtakos ir kultūros centro kolektyvų formavimui. Vangiai kultūrinę
veiklą renkasi Dotnuvos ir Gudžiūnų miestelių jaunimas. Akademijos kultūros centre reiktų atnaujinti ir
papildyti muzikos instrumentų bazę (neturime elektrinio sintezatoriaus, elektrinių gitarų ir kt. instrumentų,
kuriuos turėdami galėtume burti jaunimo instrumentinę grupę). Nors kultūros centro erdvės didelės, tačiau
nėra patalpų, kur būtų galima kurti viešąsias erdves ir organizuoti darbą su jaunimui ar kt. amžiaus grupių,
poreikių bendruomenės nariais.
Smarkiai išaugus paslaugų kainoms, labai padidėjo renginių organizavimo išlaidos, todėl
savivaldybės skiriamų lėšų veiklai organizuoti nepakanka. Lėšų trūksta transporto išlaidoms kultūriniams
mainams organizuoti.
Problemų sprendimas:
Organizuojant 2018 metų veiklas bus ieškoma naujesnių, patrauklesnių kultūrinių veiklų
organizavimo formų. Renginių kokybei pagerinti planuojama įsigyti projektorių, ekraną. Bus svarstoma
galimybė mažojoje salėje įrengti erdvę, kurioje būtų galima organizuoti edukacines ir kt. veiklas. Būtinas
glaudesnis bendradarbiavimas su Akademijos gimnazija. Reikia ieškoti patrauklesnių veiklų vaikams ir
jaunumui.
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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

